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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 08.04.2020 în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna aprilie 2020
Şedinţa are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Voineasa, sat Voineasa, str.I.Gh. Duca nr.98,
la care participă, telefonic, 10 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie.
Prin dispoziţia nr.49/02.04.2020 s-au convocat membrii consiliului local pentru şedinţa
extraordinară din data de 08.04.2020 în baza materialelor înscrise pe proiectul ordinii de zi, conform
art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ şi în baza
convocatorului nr. 1777/02.04.2020, conform art. 134 alin.(7) din C.A. .
Şedinţa este legal constituită.
Ca urmare a adoptării Ordonanţei militare nr. 3/2020 din 24 martie 2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, care a stabilit unele măsuri pentru siguranţa populaţiei, având la bază
dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi
regimul stării de urgenţă, şi a hotărârii nr.20/2020 de modificare şi completare a art.31 din HCL nr.72/2019
privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Voineasa, care stabileşte
că desfăşurarea şedinţelor se poate face şi prin mijloacele electronice din dotare, tefefonic în cazul de faţă.
Astfel că, în data de 08.04.2020, domnul primar a contactat telefonic pe fiecare consilier în parte, în
prezenţa secretarului general al comunei, pentru a se putea stabili rezultatele voturilor pentru fiecare
proiect de hotărâre şi a se consemna în procesul verbal de şedinţă.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi : alegerea preşedintelui de şedinţă ; aprobarea ordinii de zi a
şedinţei extraordinare din data de 08.04.2020 .
Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor.
D-na Oprescu Corina a propus pe dl. Beleţ Nicolae , preşedinte de şedinţă.
Dl. Primar a contactat telefonic toţi consilierii şi a întrebat dacă sunt de acord ca dl. Beleţ să fie ales
preşedinte de şedinţă, propunere cu care au fost de acord unanim.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali prin votul exprimat telefonic,
proiect care devine hotărâre cu 10 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de
08.04.2020.
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Voineasa din data de
08.04.2020 ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de
atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din
colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
4. Întrebări. Interpelări.
5. Diverse.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : privind aprobarea documentelor necesare demarării
procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând
din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea.
Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor şi pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali prin votul exprimat telefonic,
proiect care devine hotărâre cu 10 voturi pentru.
Dl. Primar : şedinţa extraordinară a fost convocată deoarece Consiliul Judeţean Vâlcea ne-a cerut
urgent hotărârea cu salubrizarea. Este o documentaţie foarte mare, sunt sute de pagini şi e vorba de două
staţii de sortare la Brezoi şi Râureni pentru scoaterea la licitaţie.
De asemenea, dl. Primar se referă la scoaterea la licitaţie a domeniului schiabil, fiind vorba de o
redeveţă de 500 de mii lei fără TVA şi mai este un element, de 1-20% departajare, cotă din încasări. Se
doreşte să o pună în dezbatere publică.
Dl. Copăceanu Nicolae : s-a mai discutat această problemă, trebuie făcut ceva cu domeniul schiabil.
Dl. Primar : anul ăsta a fost greu, a mers bine în luna februarie, cca. 12 miliarde, dar costurile au
fost pe măsură.
D-na Mardale Ana-Maria : depinde cât vor da ; dacă sunt încasări reale ; întotdeauna au fost
suspiciuni.
Dl. Primar : am făcut comandă de măşti să distribuim la persoanele în vârstă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 08.04.2020.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BELEŢ NICOLAE

SECRETAR GENERAL,
LAZEA MARIA
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