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PROCDS VERBAI,
astdzi 11.04 .2014 in cadrul ledintei extraordinare a Consiliului Local Gdiseni.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2,3 si 8 . coroborat cu art, 68
alin. 1 din Legea 21512001 republicatd ,cu modificdrile qi completdrile
ulterioare , prin dispozilia Primarului comunei cu nr. 269107.04.2014 au fost
convocafi in scris un nl;mdr de 15 consilieri , dl secretar face prezenfa si
constatd cd sunt prezenli 12 consilieri , lipsesc : dl Lache Petre (motivat,
spitalizare ) , iar despre rCl Voicu Stelian si dna Scarlat Mariana nu se cunosc
motivele absentei

In conformitate cu art . 42 alin . 6 din Legea 21512001 , secretarul u.a.t
supune spre aprobare procesul verbal de la sedinla anterioara care este aprobat
cu unanimitate de voturi pentru (12) . Domnul pregedinte de qedintd dd citire
ordinei de zi:

1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea cofinantarii obiectivului <<Modernizare
drumuri de interes local in comuna Gaiseni , satul Gaiseni si satul Cascioarele ,
judetul Giurgiu>>.

2. Proiect de hot[r6re privind aprobarea cofinantarii obiectivului <<Construire Pod
peste Raul Sabar >> .

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea cofinantarii obiectivului << Alimentare cu
apa in satele Carpenisu , Gaiseni si Cascioarele , comuna Gaiseni , judetul Giurgiu .

4. Proiect de hotirdre privind aprobarea efectuarii dezmembrarii unui teren ( sCoala
Cascioarele ) din domeniul public comunei Gaiseni .

5. Proiect de hotirdre privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea
mijloacelor de publicitate in comuna Gaiseni , judetul Giurgiu .

Domnul presedinte supune spre aprobare ordine a de zi Ei se voteazd
cu unanimitate de voturi (12) pentru . Ordine de zi aprobatd.

1. Dl preqedinte de gedintb dd citire primului punct inscris pe ordinea de
zi : Proiect de hotbrdre privind aprobarea cofinantarii obiectivului
<<Modernizare drumuri cle interes local in comuna Gaiseni . satul Gaiseni si
satul Cascioarele , judetul Giurgiu>>.

Se citesc expunerea de motive si raportul serviciului de specialitate
dupa care se solicita inscrierea la cuvant .
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C omis iile av izeazd" favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea

cofinantarii obiectivului <<Modernizare drumuri de interes local in comuna
Gaiseni , satul Gaiseni si satul Cascioarele , judetul Giurgiu>> , care este votat
cu 11 voturi pentru , I vot abtinere ( Stefan I.)

Hotdrdre adoptatd
2. Dl preEedinte de qedinfd dd citire punctului 2 de pe ordinea de zi:

Proiect de hotdrdre privind aprobareacofinantarii obiectivului <<Construire
Pod peste Raul Sabar >> .

Se citesc expunerea de motive si raportul de specialitate dupa care se
solicita inscrierea la cuv6nt.
Comisiile consiliulu i uv izeaza favorabil

Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea
cofinantarii obiectivuh,ri <<Construire Pod peste Raul Sabar )) , care este
votat cu 11 voturi pentru , 1 vot abtinere ( Stefan L)
Hotdrdre adoptatd.

_ 3 . Dl preqedinte de qedin!6 dd citire punctului 3 de pe ordine a de zi:
Proiect de hotdrdre privind aprobarea cofinantarii obiectivului << Alimentare
cu apa in satele Carpenisu , Gaiseni si Cascioarele , comuna Gaiseni , judetul
Giurgiu.

Se citesc expunerea de motive si raportul de specialitate dupa care se
solicita inscrierea la cu.v6nt,
Comisiile consiliulu i av izeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre privind aprobarea

cofinantarii obiectivului ,, Alimentare cu apa in satele Carpenisu , Gaiseni si
cascioarele , comuna Gaiseni , judetul Giurgiu ,, care este votat cu l l voturi
pentru , I vot abtinere ( Stefan I.)

Hotdr6re adoptatd.
4. Dl pregedinte de r;edin!6 d6 citire punctului 4 de pe ordinea

Proiect de hotdrare privinLd aprobarea efectuarii dezmembraiii unui
scoala cascioarele ) din domeniul public comunei Gaiseni

Se citesc expunerea de motive si raportul de specialitate dupa care se solicita
inscrierea la cuvdnt.

Comisiile consiliulu i avizeaza favorabil
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotdrdre aprobarea efectuarii

dezmembrarii unui teren (l scoala Cascioarele ) din domeniul public comunei

dezi,
teren (
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Gaiseni care este votat cu 10 voturi pentru , 1 vot abtinere ( petre T.) , dl
Stefan rcfuza sa voteze .

HotdrAre adoptatd

5. Dl preEedinte de gedinfa d5 citire punctului 5 de pe ordinea de zi
Proiect de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului local privind

amplasarea mijloacelor de publicitate in comuna Gaiseni , judetul Giurgiu.
Se citesc expunerea der motive si raportul de specialitate dupa care se solicita

inscrierea la cuvdnt.
C omisiile consiliulu i ay izeaza favorabi I
Dl presedinte supune la vot proiectul de hotbrare privind aprobarea

Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate in comuna
Gaiseni , judetul Giurgiu , eare este votat cu 12 voturi pentru .

Hotdrdre adoptatd
Ne mai fiind discu{ii domnul preqedinte de qedintd le mul{umeste domnilor

consilieri pentru prezentf, declarand gedinta inchisb .

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces verbal
care unul va fi predat Institufiei Prefectului- judetul Giurgiu

mplare din

PLOSCAN P
PRESEDINTE DE SE]DINTA


