JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL
COM. FLORE§TI-STOENE$TI
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 05 DECEMBR1E 2012 in $edinta publics ordinara a Consiliului Local
Flore$ti-Stoene§ti, Judetul Giurgiu.
Sedinta de indata a Consiliului Local din data de 05.12.2012, a fost convocata de catre
Primarul com Floresti Stoenesti prin convocatorul nr. 7160 din 04.12.2012, emis in baza Dispozitiei
Primarului nr. 808/04.12.2012.
Sunt prezenti un numar de 12 consilieri din totalul de 14 consilieri validati. Lipsesc urmatorii
consilieri: domnul consilier Marin Florin Valentin 5! domnul consilier CaloianGheorghe .
La sedinta participS domnul Primar Dumitru Constantin.
Domnul Primar, constatand ca sedinta este legal constituita In conformitate cu cerintele
prevazute de lege in ceea ce priveste organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului local, declara
deschisa sedtnfa.
Procedura de deschidere fiind realizata domnnl primar Dumitru Constantin prezinta ordinea
dezi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va
conduce sedintele Consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta.
2. Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemfiune pentru achizitionarea
Conacului Druganescu din satul Stoenesti, comuna Floresti Stoenesti.
3. Diverse.
Supusa la vot ordinea de zi este votata in unanimitate de cei 12 consilieri prezenti.
Inainte de trecerea la discutarea punctelor de pe ordinea de zi se supune la vot procesul verbal
al sedintei anterioare a Consiliului Local din data de 22.11.2012 care a fost pus la dispozitia
consilierilor prin grija secretarului.
Supus la vot procesul verbal al sedin|ei din data de 22.11.2012 este aprobat de catre consilierii
prezenti fara obiectiuni.
Se trees la discutarea proiectului de Hotarare de la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de
hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni care va conduce sedintele
Consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta
Domnul Secretar prezinta expunerea de motive si referatul prin care explica necesitatea alegerii
unui nou presedinte de sedinja.
Se da cuvantul consilierilor pentru a face propuneri.
Domnul Pandele Maximilian propune ca presedinte de sedinta pe domnul consilier Ciurel
Grigore.
Domnul Lazar Constantin propune pe doamna consilier Drugea Vasilica.
Domnul primar intreaba daca mai sunt si alte propuneri.
Nemaifiind se trece la vot.

Pentru ca domnul Ciurel Grigore sa fie presedinte de sedinta voteaza 1 1 consilieri (domnul
Ciurel Grigore nu a votat), astfel:
Pentru: 1 vot
Impotriva : 0 voturi
Abtineri: 10
Pentru ca doamna Drugea Vasilica sa fie desemnat presedinte de sedinta au votat 1 1 (doamna
Drugea Vasilica nu a votat) consilieri astfel:
Pentru: 10 vot
Impotriva : 0 voturi
Abtineri: 2
Doamna Drugea Vasilica este desemnata presedinte de sedinta si va conduce sedintele
Consiliu Local (imp de trei luni.
SE ADOPTA HOTARAREA
Se trece la punctual 2 al ordini de zi - Project de hotarare privind exercitarea dreptului de
preemtiune pentru achizitionarea Conacului Druganescu din satul Stoenesti, comuna Floresti
Stoenesti.
Doamna Drugea Vasilica preia conducerea sedin{ei si da cuvantul domnului Primar care
prezinta motivele care au determinat convocarea de indata a sedinjei Consiliului Local si prezinta
instiintarea de vanzare a S.C. RO GI REAL ESTATE S.R.L., actualul proprietar in care este prezentat
pretul vanzarii si anume 350.000 euro, suma prohibitiva pentru Consiliul Local. Graba pentru luarea
unei decizii privind dreptu! de preemfiune este determinat de cererea expresa a episcopiei Giurgiu, care
doreste achizitionarea acestei locatii.
Domnul Dragusinoiu intreba daca se stie ce va functiona in cladirea conacului.
Domnul Primar- din discutii se pare ca acolo va functiona sediu eparhial.
Doamna Drugea considera ca este foarte bine ca acest conac va fi preluat de episcopia Giurgiu
deoarece a inceput sa se deterioreze.
Domnul Ciurel Grigore remarca suma de tranzactionare, care in opinia dumnealui este foarte
mare.
Domnul Lazar Constantin propune renuntarea la dreptul de preemntiune in cazul acestei vanzari
deoarece Consiliul Local nu are fondurile necesare participarii la aceasta tranzactie.
Doamna Presedinte de sedinta intreba daca mai sunt discutii sau alte propuneri, nemaifiind,
supune la vot propunerea de renuntare la dreptul de preemtiune in cazul vanzarii Conacului
Druganescu.
Acest project de hotarare se voteaza cu un numar de 12 voturi PENTRU renuntarea la
dreptul de preemtiune, nici un vot IMPOTRIVA s.i nici o ABTINERE.
SE ADOPTA HOTARAREA
Se trece la punctul trei al ordinii de zi : Diverse
Doamna Drugea Vasilica - daca exista posibilitatea angajarii unei persoane pe postul de
bibliotecar.
Domnul Primar - au fost facute demersurile catre prefectura si se asteapta avizul. In conditiile
in care postul este considerat post unic acest aviz nu ar trebui safie unul negativ. In aceeasi situatie este
postul de secretar si inspector de urbanism.

Domnul Pandele Maximilian - intreaba daca se fac demersurile pentru organizarea pomului de
Craciun.
Domnul Primar - asa cum se stie anul acesta suma pentru organizarea sarbatorilor de craciun
respectiv pentru pachetelele copiilor este de 20.000 lei, suma mai mare ca anul trecut. Continutul
acestui pachetel va fi mai consistent decat eel de anul trecut.
Domnul Pandele Maximilian - de ce preotii de la biserica ortodoxa de la Floresti sunt
nemultumiti de amplasamentul haznalei de la terenul de fotbal ?
Domnul Primar - problema aparuta a fost sesizata de un cetatean si a fost rezolvata prin
deplasarea amplasamentului initial cu 2 m.
Domnul Ciurel - preojii nu ar trebui sa iji faca probleme deoarece amplasamentul actual nu
afecteaza in nici un fel cimitirul.
Doamna Drugea Vasilica - cand vor fi aprinse instalatiile de iarna care se monteza?
Domnul Primar - actiunea de montare a instalatiilor va continua, iar aprinderea lor se va face
sapamana viitoare.
Presedinte de sedinta intreaba membrii Consiliului Local daca mai sunt discutii, nefiind discutii
multumeste celor prezenti pentru participare si declara sedinta inchisa.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare. din care unul va fi
inaintat impreuna cu hotararile adoptate si materialele de sedinta la Institutia Prefectului - Judetul
Giurgiu.

