CONSILIUL LOCAL VOINEASA
JUDEŢUL VÂLCEA
Str. I.GH. DUCA Nr.98
Tel. 0250/754309, FAX 0250/754310,
Cod Fiscal 2541690
Cod poştal 247750
E-mail voineasa@vl.e-adm.ro

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 23.11.2020 în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna noiembrie 2020
Şedinţa are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Voineasa, sat Voineasa, str.I.Gh. Duca nr.98,
la care participă 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie, lipsind motivat d-na Oprescu Corina.
Prin dispoziţia nr.112/19.11.2020 s-au convocat membrii consiliului local pentru şedinţa
extraordinară din data de 23.11.2020 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. 5694/19.11.2020, conform art. 134 alin.(7) din C.A. .
Şedinţa este legal constituită.
La şedinţă participă, în public, cetăţeni din localitate :Pantelimon Ileana, Diana şi Sorin Oprescu, şi
o persoană din afara localității.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a
Consiliului Local Voineasa din data de 23.11.2020, astfel :
1.
Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Voineasa din data de
23.11.2020 ;
2.
Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de
13.11.2020;
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea împrumutului temporar din bugetul local către bugetul
autofinanţat sursa E;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Unităţii de Management a Proiectului (UIP)
Îmbunătăţirea activităţii didactice în mediul online prin achiziţia de echipament IT mobile
de tip tablete şi a altor dispozitive electronice necesare pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, Comuna Voineasa, judeţul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează
accesul pe proprietatea comunei Voineasa în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de
telecomunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului local Voineasa;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
8.
Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă la care au dreptul consilierii
locali pentru participarea la şedinţă;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
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Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile
permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
10.
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Voineasa, județul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa ;
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
11.
Prezentare notificări S.C. ACOMIN S.A. Deva prin avocat, nr.209/13.11.2020, respectiv
nr.215/16.11.2020 privind anularea procedurii de achiziție publică, Delegarea gestiunii serviciului
de administrare a domeniului schiabil Voineasa, Ski Resort Transalpina;
12.
Prezentare raport de expertiză tehnică extrajudiciară a lucrărilor executate în cadrul
obiectivului Realizare apreschi la cota 1850 situat în comuna Voineasa, județul Vâlcea în dosarul
nr.2045/90/2018** aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea;
13.
Întrebări. Interpelări.
14.
Diverse.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind adoptată în unanimitate.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului local Voineasa din data de 13.11.2020.
Dl Buduleci : Înainte de punctul 2, aș dori să fie scos punctul 10 referitor la alegerea viceprimarului
deoarece nu este doamna Oprescu Corina. Eu propun să îl scoatem.
Dl primar : Şi eu sunt de acord să fie scos pentru că nu suntem toți.
Dna Mardale Ana-Maria : Ordinea de zi a fost deja aprobată, inițiatorul își spune punctul de vedere.
Președinte ședință : Cine este de acord pentru scoaterea punctului 10 de pe ordinea de zi ?
Se votează în unanimitate pentru scoaterea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi.
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 13.11.2020,
fiind aprobat unanim de către consilierii locali.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : privind aprobarea rectificării bugetului local.
Președinte de ședință : Să ia cuvântul președinții de comisii de specialitate.
Dl Tuță Paul: Comisia de finanțe a dat aviz nefavorabil, cheltuielile sunt nejustificate, nu știm unde
se duc banii, unde se alocă, sumele angajate sunt mari în considerarea condițiilor economice actuale. Îl
întreb pe dl Primar să ne spună în detaliu.
Dl Primar : Sumele sunt luate de unde au găsit bani care nu se vor cheltui până la sfârșitul anului.
Avem de plătit ridicarea sechestrului și Ambulanța.
Dl Tuță Paul: Cei 35 de mii mă interesează.
Dna Mardale Ana-Maria : da, la acest punct.
Dl Primar : Toate capitolele se duc pentru plata datoriilor.
Dl Tuță : văd că sumele devin mult mai mari.
Dl Primar : Vedeți că se diminuează.
Dl Tuță Paul: Cu cei 35 de mii nu știu care e scopul lor. Nu este concludent modul de folosire al
lor. Noi angajăm niște cheltuieli.
Dl Primar : Nu sunt contabil de meserie, dar am discutat cu contabilitatea. Noi aveam nevoie de 156
de mii ca să acoperim cheltuiala. Eu am discutat să găsim bani pentru a plăti la Acomin precum și alte
datorii. Asta a fost ideea cu cei 156 de mii de lei.
Dl Tuță Paul: Consider că e problemă, mai ales acum în contextul situației actuale.
Președinte de ședință : Sunteți de acord cu rectificarea pentru punctul acesta ?
Dl Primar : E vorba şi de facturile pentru iluminat.
Dl Tuță Paul: Vreți să puneți și ghirlande ?
Dl Ianoș Virgil: Ar fi culmea să facem beznă în comună.
Dl Mardale Dumitru : Să supunem la vot.
Președinte de ședință : Să supunem la vot rectificarea.
Dl Buduleci Alexandru : Eu sunt de acord.
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Dl Primar : Nu ia nimeni banii. Totul se verifică, nu vom produce cheltuieli în plus, avem grijă să
nu cheltuim banii publici ca să nu avem probleme.
Dl Buduleci Alexandru: Hai să dăm indemnizațiile pe 2 luni pentru sărbători.
Președinte de ședință : Cine este de acord pentru punctul 3 ?
Se votează cu 7 voturi ,,pentru”, iar împotrivă votează dl Tuță Gheorghe-Paul, dl Stanciu Radu și dl
Filigean Nicolae.
Proiectul de hotărâre este votat de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 7 voturi
pentru şi 3 împotrivă.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi : privind aprobarea împrumutului temporar din bugetul local
către bugetul autofinanţat sursa E.
Președinte de ședință : Supun la vot punctul 4.
Se votează în unanimitate.
Dl Tuță Paul : În cât timp trebuie restituit împrumutul ?
Dl Primar : Într-un an de zile.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi :privind aprobarea înfiinţării Unităţii de Management a
Proiectului (UIP) - Îmbunătăţirea activităţii didactice în mediul online prin achiziţia de echipament IT
mobile de tip tablete şi a altor dispozitive electronice necesare pentru elevii şi cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar, Comuna Voineasa, judeţul Vâlcea
Dl Primar : Pentru școală este acest proiect european, este în faza de implementare. Este vorba de
suma de 375 de mii în faza asta. Cofinanțatea este de 2%, adică 8939 de lei, dacă se mai modifică prețul
vom vedea. Am făcut pentru toată lumea.
Dl Tuță Paul : Când începe proiectul ?
Dl Primar : Până la 15 ianuarie. Nu am plătit nimic.
Dl Tuță Paul : Dacă se modifică sumele pe parcurs ?
Dl Primar : Vor fi 15 mii costuri.
Dl Tuță Paul : Nu am dat aviz favorabil, dar oricum ne-ați explicat. E vreo șansă să câștigăm ?
Dl Primar : Este nevoie, e strict necesar.
Se votează în unanimitate.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi :privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care
se realizează accesul pe proprietatea comunei Voineasa în scopul instalării, întreţinerii, înlocuirii sau
mutării reţelelor de telecomunicaţii electronice sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii
acestora.
Dl Filigean Nicolae : Am văzut regulamentul, tariful , dar cum am putea să punem condiționări să
îmbunătățească rețeaua ?
Dl Primar : Am discutat, pun fibră .
Dl Filigean Nicolae : La pârtie sunt probleme cu semnalul. Eu nu am semnal, de exemplu. În
urbanism trebuie să se rezolve și utilitățile, adică semnalul.
Dl Ianoș Virgil : Să se consemneze problema în mod expres. Să se rezolve și la Valea Măceșului.
Dl Primar : Nimeni nu bagă bani acolo, e un număr prea mic de utilizatori. La Valea Măceșului vor
veni cu fibră optică.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi :privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local Voineasa.
Se votează în unanimitate.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
3

Se trece la punctul 8 din ordinea de zi :privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă la care au dreptul
consilierii locali pentru participarea la şedinţă.
Dna Mardale Ana-Maria : 5% era în mandatele trecute.
Președinte de ședință : Cine este pentru ?
Se votează în unanimitate.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi : privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile
permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea.
Dl Primar : S-a întocmit la nivelul pajiștilor din localitate. Plata nu a fost făcută din bugetul local, ci
de la minister.
Se votează în unanimitate.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Punctul 10 privitor la alegerea viceprimarului s-a amânat cu acordul iniţiatorului proiectului şi a
consilierilor prezenţi.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi : prezentare notificări S.C. ACOMIN S.A. Deva prin
avocat, nr.209/13.11.2020, respectiv nr.215/16.11.2020 privind anularea procedurii de achiziție publică,
Delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului schiabil Voineasa, Ski Resort Transalpina .
Președinte de ședință : avocatul scrie aici de două ori aceleaşi lucruri.
Dl Buduleci Alexandru : Ați participat la vreo licitație ? Nu țin partea nici lui Faur, dar ei nu au
primit garanția bancară.
Dl Primar : Acea garanție e în bancă, el nu poate să îi folosească. De când funcționează domeniul
schiabil ?
Dl Buduleci Alexandru : 2012.
Dl Primar : Există proces-verbal de predare-primire, noi administrăm telegondole, teleschi,
telescaun. Omologarea a fost făcută în 2012. Eu îl înțeleg pe dl Faur care are de recuperat aceste sume și e
vorba de o sumă mare. O să dăm bani la ISC, 400 de mii.
Dl Buduleci Alexandru : Eu am fost acolo de față. De ce ați acceptat să platiți captarea ? Eu făceam
contestație. Parcarea nu e inventariată. Cum pot eu Acomin să îmi recuperez banii ?
Dl Primar : ISC nu vine dacă nu dăm banii.
Dl Buduleci Alexandru : Nu știți ce înseamnă administrație publică. Faceți recepția. Cum am scos
la licitație un bun care nu e al meu ? Mie îmi pare rău de cei care au câștigat licitația.
Dl Primar : Acomin nu s-a înscris la licitație. Toată procedura a fost de două ori, una în august și
una acum.
Pantelimon Ileana : Pe noi să ne lămuriți cu pârtia. Trebuie să lucrați în bloc pentru noi cei care
v-am votat. Vreau să știu cum e cu licitația. Ce vrea dl Faur ?
Dl Primar : Licitația a fost legală. Trebuie să plătim la ISC 0,6% din valoarea totală a investiției. Pe
perioada de construire nu s-a dat niciun ban. Nu avem banii acum.
Pantelimon Ileana :Pârtia se mai deschide ?
Dl Primar : Licitația este legală. Legislația e complicată, eu nu pot să dau banii doar prin împrumut.
Pârtia e sub sechestru. E clauză suspensivă. Nu pot încheia contractul până nu se încheie sechestrul. Pe 30
noiembrie e darea de seamă, că în data de 12 nu s-a putut finaliza.
Pantelimon Ileana : De ce nu s-a plătit, că unii sunteţi vechi aici în consiliu. Dacă vă dă în judecată
dl Faur o să plătiți din bugetul primăriei. Mai e cazul, sau plecăm din Voineasa ?
Dl Primar : De ce nu a venit la licitație ? Să ridicăm sechestrul și să încheiem și contractul și să
dăm drumul la pârtie . De aceea s-a făcut rectificarea, să plătim datoria la ACOMIN.
Pantelimon Ileana :Va fi deschisă și pe timpul verii ? Cât câştigă primăria ?
Dl Primar : Așa se dorește. O redevenţă de 500 de mii de lei plus 1% din încasări pentru 4 ani.
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Dl Primar dă explicații privind evoluția asocierii comunei Voineasa cu Consiliul Județean și
comuna Vaideeni pentru domeniul schiabil. Bora este a comunei Vaideeni acum. Ne judecăm cu comuna
Vaideeni. Am discutat cu primarul Băluță, e complicat, sunt multe probleme.
Pantelimon Ileana : Ce vreau să văd este dacă s-a desfășurat legal licitația. Noi mereu avem
probleme la deschiderea pârtiei.
Dl Mardale Dumitru : Noi avem nevoie de 4 miliarde. Nu avem la ora asta niciun ban.
Dl Primar : Am întrebat la 3 bănci dacă nu ne dau bani, dar şi la Consiliul Județean. Sper doar ca
pârtia să funcționeze. Sper să nu fim atacaţi să se blocheze deschiderea pârtiei, sper să funcţioneze. Aşa
cum am mai spus, îl înţeleg pe dl Faur, dar nu avem acum taxa pentru ISC. Nu ştiu dacă cineva vrea
probleme, toată lumea doreşte să se rezolve situaţia, care nu este aşa simplă.
Preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa de consiliu.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 23.11.2020.
Preşedinte de şedinţă,
Beleţ Nicolae

Secretar general U.A.T. Voineasa,
Lazea Maria
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