CONSILIUL LOCAL VOINEASA
MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.09.2020
Nr.
Crt.
1.
2
3
4
5

Proiecte/rapoarte prezentate
Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Voineasa din data de 15.09.2020 ;
Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 25.08.2020;
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local;
Prezentarea deciziei nr.27/2020 din data de 28.08.2020 emisă de Curtea de Conturi Vâlcea, ca urmare a
controlului efectuat;
Întrebări. Interpelări.
Luare de
cuvant

Proiect
vizat
Comisii

Rezumat

1

Preşedinte
de şedinţă

Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate.

2

Preşedinte
de şedinţă

3

Primar
Năstăsescu
GabrielSebastian

4

Primar
Năstăsescu
GabrielSebastian

5

Întrebări.
Interpelări.
Diverse

În baza prevederilor art.138 alin.(15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, se supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
local Voineasa din data de 25.08.2020, fiind aprobat unanim de către consilierii locali.
Dl. Copăceanu Nicolae : la secţiunea de funcţionare s-au primit 250 mii lei.
Dl. Primar : s-a discutat la finanţe şi trebuie informat consiliul iar bugetul detaliat se va
depune mai târziu.
Dl. Preşedinte de şedinţă dă citire referatului de specialitate al contabilităţii cu privire la
rectificarea de buget.
Dl. Primar : avem o ofertă pentru procurare laptop-uri, tablete pentru şcoală. Poate
putem lua tot ce trebuie, că tot e situaţia asta cu pandemia. Am lăsat la doamna
directoare oferta. Altfel vor lucra copiii cu tabla interactivă. Depunerea proiectelor se
face cu 15 octombrie. Eu am vorbit să facem mai repede. Scoala are nevoie şi vor fi
funcţionale cu tot ce le trebuie. Vor fi 20 de mii pentru consultanţă fără TVA. Am zis să
vă consult. Am verificat şi pe SICAP.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine
hotărâre cu 7 voturi pentru.
Prezentarea deciziei nr.27/2020 din data de 28.08.2020 emisă de Curtea de Conturi
Vâlcea, ca urmare a controlului efectuat.
Dl. Primar : au controlat domeniul schiabil din anul 2012 până în prezent, deoarece până
acum nu s-a făcut această verificare.
Consilierii prezenţi iau act de cele prezentate în decizia Curţii de Conturi Vâlcea şi
solicită să se ia măsurile legale ce se impun pentru punerea în aplicare a măsurilor
stabilite de organul de control.
Secretar general u.a.t. : vă rog să prezentaţi un punct de vedere cu privire la notificarea
primită de la Obştea Berceşti-Vlădoi în legătură cu terenul din Staţiunea Vidra de 24 de
ha, având în vedere că s-a convocat această şedinţă extraordinară înainte de alegerile
locale din data de 27.09.2020, pentru a se putea transmite un răspuns către petentă.
Dl. Stanciu Gheorghe : eu consider că nu avem nevoie să vină alt consiliu să hotărască,
noi avem simţul răspunderii şi putem spune acum că nu suntem de acord cu trecerea din
domeniul public în domeniul privat a terenului din Staţiunea Vidra.
Consilierii prezenţi nu sunt de acord cu trecerea în domeniul privat a terenului în
suprafaţă de 24 de ha din punctul Vidra, solicitându-se să se urmeze căile legale
prevăzute de legile fondului funciar.
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Nota = P=”pentru”; Î=”împotrivă”; A=”abţinere” (abţinerile se numără la voturile împotrivă)
DATA 15.09.2020

ÎNTOCMIT,
SECRETAR GENERAL COMUNA VOINEASA
LAZEA MARIA

2

