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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 13.11.2020 în şedinţa ordinară 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 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie.
Prin dispoziţia nr.107/06.11.2020 s-au convocat membrii consiliului local pentru şedinţa ordinară
din data de 13.11.2020 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. 5503/06.11.2020, conform art. 134 alin.(7) din C.A. .
Şedinţa este legal constituită.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi : depunere jurământ supleant Cristescu Flavius-Mihai, ca
urmare a încheierii nr.695/2020 pronunţată de Judecătoria Brezoi, prin care se validează mandatul de
consilier local supleant, în reprezentarea Partidului Social Democrat, în cadrul Consiliului local al
Comunei Voineasa.
Secretarul general al comunei prezintă consilierilor că a fost validat supleantul prin încheierea
nr.695/05.11.2020 pronunţată de Judecătoria Brezoi şi invită pe d-ra consilier juridic Lupea IoanaGeorgiana să dea citire încheierii.
Se trece la depunerea jurământului de către dl. Cristescu Flavius-Mihai, supleant pe listele
Partidului Social Democrat.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: alegerea preşedintelui de şedinţă.
Secretarul general al comunei invită la propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
Dl. Mardale Dumitru: îl propun pe dl. Beleţ Nicolae.
Dl. Buduleci Alexandru face aceeaşi propunere.
Se alege preşedinte de şedinţă pentru lunile noiembrie-decembrie 2020, domnul consilier Beleţ
Nicolae, proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă devine hotărâre cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de
13.11.2020 , astfel :
1. Depunere jurământ supleant Cristescu Flavius-Mihai, ca urmare a încheierii nr.695/2020
pronunţată de Judecătoria Brezoi, prin care se validează mandatul de consilier local supleant, în
reprezentarea Partidului Social Democrat, în cadrul Consiliului local al Comunei Voineasa;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
3. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 13.11.2020 ;
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de
21.10.2020;
5. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
6. Întrebări. Interpelări.
7. Diverse.
Dl. Beleţ Nicolae : vreau să felicit pe noul coleg şi pe noii consilieri care s-au alăturat şi să facem o
echipă bună. Supun la vot ordinea de zi.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate.
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Se trece la punctul 4 din ordinea de zi : aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului local Voineasa din data de 21.10.2020 .
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 21.10.2020,
fiind aprobat unanim de către consilierii locali.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi : privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea.
Dl. Beleţ Nicolae : să facem propuneri.
În urma discuţiilor s-au stabilit următoarele propuneri :
Comisia buget : Dl. Tuţă Gheorghe-Paul, dl. Stanciu Radu, dl. Cristescu Flavius-Mihai, dl. Filigean
Nicolae, d-na Oprescu Corina ;
Comisia juridică : d-na Mardale Ana-Maria, dl. Mardale Dumitru, dl. Beleţ Nicolae ;
Comisia cultură : dl. Buduleci Alexandru, dl. Ianoş Toma-Virgil, dl. Veştemeanu AlexandruAdrian.
Dl. Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 11
voturi pentru.
Secretar general uat : vă rog să stabiliţi funcţiile în cadrul comisiilor conform proceselor verbale pe
care vă rog să le semnaţi.
În urma discuţiilor s-au stabilit următoarele :
Comisia buget : Dl. Tuţă Gheorghe-Paul- preşedinte, d-na Oprescu Corina –secretar comisie,
membri : dl. Stanciu Radu, dl. Cristescu Flavius-Mihai, dl. Filigean Nicolae;
Comisia juridică : d-na Mardale Ana-Maria-preşedinte, dl. Beleţ Nicolae-secretar şi dl. Mardale
Dumitru-membru;
Comisia cultură : dl. Buduleci Alexandru- preşedinte, dl. Ianoş Toma-Virgil-secretar, dl.
Veştemeanu Alexandru-Adrian-membru.
S-au înmânat secretarului general uat şi procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local.
Dl. Beleţ Nicolae : să trecem la diverse.
Dl. Primar : primul lucru mai important este domeniul schiabil ; ştiţi că e sechestru ; am fost la
executor, iar cei de la ACOMIN nu au adus darea de seamă ; ei sunt administratori sechestru. Executorul a
zis că puteam să dăm banii pentru ACOMIN. Ei au cerut o amânare până la 30 noiembrie 2020. Ei vor să
ne bage în iarnă să nu putem să facem reviziile. Am cerut ofertă de la Sinaia. Dl. Faur face afirmaţii pe
facebook despre apreschi. Pur şi simplu ameninţă. Este un apreschi care nu e pe terenul nostru, acum e pe
terenul comunei Vaideeni şi e construit cum e construit. La expertiză au scos clădirea la 400 de mii şi ceva
lei, cu uzură. El a funcţionat pe firma Quasar. Să ridicăm sechestrul pe bunuri. Facem plata de 19 mii lei.
Ne-au indus în eroare cu multe sume. Executorul a zis să îi dăm banii mai târziu. In executare au fost şi
conturile noastre.
Dl. Veştemeanu Alexandru-Adrian : şi nu ne încurcă apreschiul ?
Dl. Primar : apreschiul e separat, este în litigiu.
Dl. Filigean Nicolae : să îl ia să plece cu el.
Dl. Buduleci Alexandru : noi dacă ridicăm sechestrul putem deschide domeniul schiabil ? este
valabilă licitaţia ?
Dl. Primar : păi de ce să nu fie bine ? avem o clauză, să facem contractul după ridicarea
sechestrului.
Dl. Iepure Adrian : vă rog aş vrea să spun şi eu ceva : noi am încercat să facem demersuri pentru
pregătirea domeniului schiabil, am încercat să încălzim spaţiile. ACOMIN a venit a doua zi şi a pus
sigiliile. Noi suntem legaţi de ridicarea sechestrului, suntem în criză de timp. Vă rog să daţi curs cererii
domnului primar. De noi nu depinde această situaţie. Cred că vor să ne încurce activitatea. Trebuie o lună
până pregătim toată activitatea. Ne-am înscris în asociaţia transportatorilor pe cablu ; am primit un
regulament cu condiţiile de lucru.
Dl. Primar : noi am făcut ce s-a cerut, ei nu au făcut nimic ; la domeniul schiabil sunt mai multe
sume de achitat. Instalaţiile ar trebui să fie funcţionale. Vrem să dăm drumul la lucrare.
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Dl. Buduleci Alexandru : eu am mai propus ca să se repartizeze consilierii pe zone. Am propus în
patru, cinci şedinţe. Să vedem ce doleanţe au cetăţenii. Nimeni nu a făcut până acum. Să ne împărţim pe
zone să îi fie uşor aparatului primăriei. Să se noteze în agende problemele sesizate.
În continuare consilierii prezenţi împreună cu primarul localităţii stabilesc zonele de răspundere
pentru fiecare consilier în parte.
Dl. Buduleci Alexandru : altă doleanţă, înainte de şedinţă domnul primar să ne pună la curent cu
ultimele informaţii, ce s-a petrecut în ultima perioadă.
Dl. Primar : nu este o problemă.
Dl. Buduleci Alexandru : în legătură cu procesul verbal, să fie dat consilierilor înainte de a fi
semnat.
Secretar general uat : nu există prevedere în codul administrativ, procesul verbal se redactează de
secretarul general şi se semnează împreună cu preşedintele de şedinţă care răspunde cu secretarul localităţii
de cele înscrise, apoi în următoarea şedinţă se supune la vot, iar dacă sunt modificări acestea se vor nota în
procesul verbal al şedinţei respective, după care se va afişa.
Preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa de consiliu.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 13.11.2020.
Preşedinte de şedinţă,
Beleţ Nicolae

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