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CONSILIUL LOCAL JUPÂNEȘTI                                    Nr.5573/29.10.2021 

    JJUUDDEEȚȚUULL  GGOORRJJ  

  

                                                                                                    PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  

ÎÎnncchheeiiaatt  aassttăăzzii  2299..1100..22002211,,  ccuu  ooccaazziiaa  șșeeddiinneețții  oorrddiinnaarree  aa  CCoonnssiilliiuulluuii    LLooccaall  

JJuuppâânneeșșttii..  

La sedința participă  domnul primar Gîrniceanu Ion și doamna secretar general 

u.a.t. Enache Mihaela-Ionela , consilieri locali, cetățeni și  reprezentanți televiziuni TV 

Sud Gorj. 

 Domnul primar Gîrniceanu Ion menționează că sunt mai multe puncte pe ordinea 

de zi și dorește să fie suplimentată ordinea de zi cu încă trei proiecte de hotărâre și anume 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul DC 44 pentru asflaltarea 

acestui drum cât și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru programul Anghel 

Saligny pentru  proiectele de investiții extindere apă și canal  și pentru asfaltare drumuri 

de aproximativ 6 km  aceste proiecte au fost puse la dispoziția consilierilor locali în 

ședință ordinară din data de 29.10.2021. 

 De asemenea domnul primar mai informează consilieri cu privire la solicitarea 

unui investitor care dorește să deschidă o fabrică  de filtre de apă și un complex de sere 

agricole, urmând ca în următoarele luni să se poată demara procedura pentru a fi ajutat 

acest investitor și în primul rând  pentru  a ajuta locuitori comunei Jupânești prin  crearea 

de locuri de muncă. 

Domnul Șandru Ion dă citire dispoziției iar ședinţa a fost convocată de către 

domnul Gîrniceanu Ion, Primarul Comunei Jupânești, prin Dispoziţia  nr.179 din 

22.10.2021 , ţinând seama de prevederile  art.133 alin.(1),art.134 alin.(1) lit.a și alin.(5)  

din O.U.G. nr.57/2019   privind Codul administrativ ,coroborat cu art .196 alin.(1) lit.b) 

din O.U.G.nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu următoarea Ordine de zi:            

- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de  execuţiei bugetară  pentru  trimestrul  

III 2021; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local  

de urbanism aferent pentru lucrarea ,, Introducere teren în intravilan pentru construire 

locuință,sat Jupânești, comuna Jupânești, județul Gorj ,, ,beneficiari Dragotă Valentin și 

Dragotă Maria-Mirabela; 

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea situațiilor de  

urgență specifice  sezonul rece 2021-2022; 

-Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Jupânești 

în Comisia de evaluare a probei de interviu  a concursului pentru ocuparea funcției de 

director la Școala Gimnazială Jupânești. 

-Probleme diverse 

Domnul președinte de ședință dă citire punctelor  care sunt incluse pe ordinea de zi cu 

următoarele proiecte de hotărâre: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții 

 ,, Modernizare cu îmbrăcăminte asfaltică ușoară   DC 44 km 3+604 – km 4+260 din 

comuna Jupânești, sat Vierșani, județul Gorj,, 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,cererii  de 

finanțare și  devizul general estimativ pentru obiectivul  de investiții " Asfaltare 

drumuri comunale în comuna Jupânesti, Județul Gorj” 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , cererii de 

finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul  de investiții " Extindere 

sistem de alimentare cu apa si canalizare în comuna Jupânesti, Județul Gorj” 

Domnul consilier Gușiță Petre precizează că nu a fost votată ordinea de zi iar 

documentele care au fost puse pe masa consilierilor locali  nu lămuresc situația 

tehnico- juridică și  a fost încălcat  regulamentul de organizare a Consiliului local 

deoarece suplimentarea ordinei de zi se face numai în condiții de urgență și mai 

întrebă dacă a fost făcută modificarea domeniului public privind includerea drumului 

DC 44 în monitorul oficial  pe domnul primar dacă are avizul de la Minister iar 

domnul primar precizează că a fost trimisă documentația și urmează să fie primit 

avizul de la minister iar domnul Gușiță Petre precizează că legea trebuie să primeze și 

nu este legal să fie aprobat acest proiect de hotărâre. 

Domnul primar specifică că este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

ai acestui obiectiv de investiție și numai după obținerea avizului de la minister se va 

emite autorizația de construire . 

Domnul Gușiță Petre precizează că până nu are avizul de la minister nu trebuie 

discutat acest proiect de hotărâre și trebuie respectată legea. 

Este supusă spre aprobarea ordinea de zi  de către domnul președinte de ședință Șandru 

Ion și este votată cu un număr de  11 voturi pentru. 

Domnul consilier local Sîrbu Cristian întreabă pe doamna secretar dacă cele trei proiecte 

de hotărâre îndeplinesc condițiile legale iar doamna răspunde că sunt îndeplinite 

condițiile legale dar fiecare are responsabilității . 

Este supusă spre aprobare suplimentarea ordinii de zi și este votată cu un număr de 10 

voturi pentru și un vot împotrivă al domnului Gușiță Petre . 

-Proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de  execuţiei bugetară  pentru  

trimestrul  III 2021 

Domnul primar menționează că au fost trimise documentele privind aprobarea contului 

de execuție bugetară pentru trimestrul III 2021 . 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea contului 

de execuție bugetară pentru trimestrul III 2021 îl supune spre aprobare și este votat cu un 

număr de 11 voturi pentru . 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului local  

de urbanism aferent pentru lucrarea ,, Introducere teren în intravilan pentru construire 

locuință,sat Jupânești, comuna Jupânești, județul Gorj ,, ,beneficiari Dragotă Valentin și 

Dragotă Maria-Mirabela; 

Domnul primar menționează că este vorba de o hotărâre ce privește pe familia Dragotă 

care dorește să construiască o locuință dar terenul se află în extravilan și trebuie introdus 

în intravilan conform PUZ ca să poată construi . 

Domnul consilier Gușiță Petre menționează că acest proiect de hotărâre vizează 

aprobarea PUZ pentru ca familia Dragotă  să construiască. 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului  

Urbanistic Zonal și Regulamentului local de urbanism aferent pentru lucrarea  
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,, Introducere teren în intravilan pentru construire locuință,sat Jupânești, comuna 

Jupânești, județul Gorj ,, ,beneficiari Dragotă Valentin și Dragotă Maria-Mirabela îl 

supune spre aprobare și este votat cu un număr de 11 voturi pentru . 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea situațiilor  

de urgență specifice  sezonul rece 2021-2022; 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului  

de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice  sezonul rece 2021-2022 îl 

supune spre aprobare și este votat cu un număr de 11 voturi pentru . 

Domnul Vasile Ion întreabă dacă s-a făcut contract de deszăpezire iar domnul primar 

specifică că nu este încheiat un astfel de contract iar dacă cineva dorește poate să ajute ca 

voluntar pentru deszăpezire. 

De asemenea domnul Vasile Ion întreabă dacă anul trecut a fost încheiat contract de 

deszăpezire și domnul primar precizează că nu a fost încheiat nici un fel de contract. 

-Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Jupânești 

în Comisia de evaluare a probei de interviu  a concursului pentru ocuparea funcției de 

director la Școala Gimnazială Jupânești. 

Domnul primar specifică că trebuie desemnat un reprezentant care să facă parte în 

comisia de evaluare pentru concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala 

Gimnazială Jupânești și propune pe domnul Bușe Constantin. 

Este supus spre aprobare propunerea și este votată cu un număr de 11 voturi pentru. 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului local Jupânești în Comisia de evaluare a probei de interviu  a 

concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Jupânești și îl 

supune spre aprobare și este votat cu un număr de 11 voturi pentru . 

Domnul consilier Gușiță Petre întrebă dacă trebuie desemnat și un reprezeant din partea 

primăriei iar domnul primar specifică că s-a modificat legea și trebuie desemnat numai 

un reprezentant din cadrul consiliului local. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de  

Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții 

,, Modernizare cu îmbrăcăminte asfaltică ușoară   DC 44 km 3+604 – km 4+260 din 

comuna Jupânești, sat Vierșani, județul Gorj,, 

Domnul primar precizează că la acest drum sunt probleme și sunt  solicitări și de la  

cetățeni din comunele vecine și este necesar a se interveni  să se asfalteze acest drum. 

Domnul viceprimar dorește să fie informat ce sumă este  necesară pentru asfaltarea 

acestuia iar domnul primar precizează că doar studiu  trebuie realizat și că suma este de 5 

miliarde jumătate pentru asfaltare și 200 milioane pentru studiu.  

Domnul consilier local Gușiță Petre specifică că nu este legal să fie discutat acest proiect 

de hotărâre deoarece după ce s-a efectuat inventarierea trebuia să se trimită la Guvern 

documentația pentru introducerea în domeniul public și dacă avizul nu a venit, nu trebuia 

inclus pe ordinea de zi. 

 Domnul primar precizează că a fost trimisă documentația la Ministerul Devzoltării 

cu privire la includerea în domeniu public a porțiuni de drum . 

Domnul primar precizează că după ce va veni avizul de la minister va fi emisă 

autorizația de construire. 

Domnul consilier local Gușiță Petre spune că dacă nu s-au făcut demersuri pentru 

includerea în domeniul public și nu a fost emis avizul nu trebuie aprobat acest proiect . 
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Doamna secretar precizează că a fost transmisă  la minister documentația privind 

modificarea și completarea domeniului public. 

Domnul Gușiță Petre spune că este de acord cu acest proiect de hotărâre numai 

după ce va fi dat avizul de la minister . 

     Domnul consilier Hodineți Gheorghe solicită să-i fie comunicat de către doamna 

secretar  dacă este legal acest lucru și dumneai precizează că este legal acest proiect de 

hotărâre.  

Doamna secretar precizează că este legal a fi aprobați indicatori tehnico-economici 

ai obiectivului de investiție pentru modernizare drum DC 44. 

    Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivului de investiții,, Modernizare cu îmbrăcăminte asfaltică ușoară   DC 44 

km 3+604 – km 4+260 din comuna Jupânești, sat Vierșani, județul Gorj,,  și îl supune spre 

aprobare și este votat cu un număr de 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă al domnului 

Gușiță Petre și Cioenaru Ionel-Gabriel și o abținere a domnului Lincă Viorel. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , cererii de  

finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul  de investiții " Extindere sistem 

de alimentare cu apa si canalizare în comuna Jupânesti, Județul Gorj”. 

    Domnul primar specifică că și acest proiect de hotărâre este necesar a fi adoptat pentru 

a se solicita finanțare pentru investiția de apă și canal pentru extindere . 

- Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea  

indicatorilor tehnico-economici , cererii de finanțare și devizul general estimativ pentru 

obiectivul  de investiții " Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare în comuna 

Jupânesti, Județul Gorj”  și îl supune spre aprobare și este votat cu un număr de 9 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă al domnului Gușiță Petre  și o abținere a domnului Lincă Viorel. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,cererii  de  

finanțare și  devizul general estimative pentru obiectivul  de investiții " Asfaltare 

drumuri comunale în comuna Jupânesti, Județul Gorj” 

Domnul primar menționează că trebuie aprobat acest proiect de hotărâre pentru a se  

putea solicita finanțare prin Programul Anghel Saligny. 

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici,cererii  de  finanțare și  devizul general estimativ pentru 

obiectivul  de investiții " Asfaltare drumuri comunale în comuna Jupânesti, Județul Gorj” 

supune spre aprobare și este votat cu un număr de 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă al 

domnului Gușiță Petre  și o abținere a domnului Lincă Viorel. 

-Probleme curente. 

Sunt prezenți domnul Trandafir și doamna Muscal deoarece în apropierea locuinței lor a 

început o lucrare de instalare a unei antene de la firma RDS pentru o antenă 5 G . 

Doamna Muscal spune că în mod normal trebuiau să solicite certificat de urbanism iar 

domnul primar precizează că au fost amendați și în momentul de față această firmă are 

acțiune în instanță prin care au solicitat anularea procesul verbal de contravenție emis de 

către primărie. 

Doamna Muscal specifică că a venit în comuna pentru a se proteja deoarece a avut 

probleme medicale și trebuie să fie făcute documente de către primărie cu privire la 

impactul prin instalarea acestei antene asupra sănătăți cetățenilor din acestă zonă. 
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Domnul Trandafir precizează că a fost un abuz cu privire la începerea lucrărilor de 

instalare a acestei antene de către firma RDS iar consecințele vor fi suportate de către 

cetățeni din zona și a făcut un sondaj la toți cetățeni care nu sunt de acord cu instalarea 

acestei antene iar studiile au demonstrat că afectează sănătatea cetățenilor . 

Mai precizează că ar fi mai benefic să fie instalată antena pe proprietatea publică a 

comunei și să nu fie lăsați pentru a fi instalată antena pe un teren privat în apropierea 

locuințelor deoarece afectează sănătatea cetățenilor. 

Domnul primar specifică că dacă vor aduce acte legale de către acestă firmă numai atunci 

va semna actele de instalare. 

Domnul Trandafir precizează că indiferent de soluția dată și în cazul în care se va hotărâ 

instalarea antenelor RDS  în apropierea locuinței lor vor face demersuri și la alte instituții 

abilitate în acest sens pentru a demonstra că aceste antene aflectează în viitor sănătatea 

populației. 

Doamna Muscal specifică că consiliul local poate să stabilească distanța dintre drum ca 

să se poată instala antenele. 

Domnul președinte de ședință propune să fie ales președinte de ședință pentru 

următoarele trei luni. 

Este propus domnul Alexandrescu Eugen și este votat în unanimitate de voturi pentru. 

Domnul Vasile Ion precizează că există persoane din comună care au făcut cadastre pe 

terenul altor persoane și trebuie găsite soluții de către primăria pentru a remedia acestă 

problemă la nivel local și nu la instanța de judecată. 

 

    Domnul Șandru Ion declară şedinţa închisă. 

   Președinte de ședință,                                              Contrasemnează, 

      Consilier local                                                       Secretar general u.a.t.      

            Șandru Ion                                                            Enache Mihaela-Ionela 

 


