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 17.12.2020 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna decembrie 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.114/11.12.2020 s-au convocat membrii consiliului local pentru şedinţa ordinară
din data de 17.12.2020 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. 6026/11.12.2020, conform art. 134 alin.(7) din C.A. .
Şedinţa este legal constituită.
La şedinţă participă, în public, cetăţeni din localitate : Diana şi Sorin Oprescu, Glavă Constantin,
Cojocaru Ion, şi din afara localităţii Popa Ovidiu.
Înainte de a trece la punctul 1 din ordinea de zi, dl Fligean Nicolae ia cuvântul şi solicită în mod
expres să fie consemnat în procesul-verbal al şedinţei faptul că nu trebuie să mai vină la şedinţă persoane
care au consumat băuturi alcoolice.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de
17.12.2020, astfel :
1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 17.12.2020;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local Voineasa din data de
23.11.2020;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2021;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentatului Comunei Voineasa în Adunarea Generală
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, să aprobe completarea art.36 din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice a comunei Voineasa,
judeţul Vâlcea ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
7. Proiect de hotărâre privind notarea în Cartea funciară a imobilului teren în suprafaţă totală de
24,00 ha, punctul Vidra, teren aparţinând domeniului public al comunei Voineasa, a dreptului de
folosinţă în favoarea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România Frăţia (CNSLRFRĂŢIA) în baza Decretului nr.416/1976;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
8. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Voineasa ;
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Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
9. Întrebări. Interpelări.
10. Diverse.
Dl Primar : Solicit completarea ordinii de zi cu următoarele:
-Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020,
ca urmare a adresei VLG-STZ-21716/10.12.2020 transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Vâlcea privind alocarea sumei de 76 mii lei din sume defalcate din TVA pentru finanțarea
unor cheltuieli la nivelul bugetelor locale, adresei Ministerului Finanțelor Publice
nr.476514/08.12.2020 pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și
a indembizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru unele uat-uri, precum și adresei
nr.19237/17.12.2020 de la Consiliu Județean Vâlcea privind Hotărârea CJ nr.233 pentru repartizarea
pe unități administrativ-teritoriale de sume din fondul la dispoziția Consiloiului Județean Vâlcea.
-Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și
reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Voineasa, a Consiliului Local al comunei
Voineasa, precum și Primarului comunei Voineasa, motivat de faptul că pe rolul Tribunalului Vâlcea
se află dosarul 2045/90/2018** , litigiu cu o importanță deosebită asupra intereselor publice ale
comunității și în care partea adversă beneficiază de servicii juridice ale unor cabinete de avocatură ;
-Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Voineasa în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA VÂLCEA” să aprobe încheierea actelor adiționale la
Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea
acestora, motivat de solicitarea ca de urgență să fie supusă atenției Consiliului local spre aprobare.
Dl peședinte de ședință : Supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea solicitată.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
local Voineasa din data de 23.11.2020 .
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 extrordinare a Consiliului local Voineasa din data de 23.11.2020,
fiind aprobat unanim de către consilierii locali, cu menţiunea doamnei Mardale Ana-Maria : s-a consemnat
greşit faptul că omologarea pârtiei a fost făcută în anul 2012, trebuie scris anul 2013.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în
anul 2021
Dl. Filigean Nicolae: Aş avea un amendament la autorizaţia de funcţionare pentru cei care sunt de
la HORECA.
Dl. Primar: Sunt specificări.
Dl. Filigean Nicolae: 1086 lei pe an este foarte mult.
Dl. Primar: Este foarte bine că puneţi problema.
Dl. Filigean Nicolae: Mai bine să plătească semestrial sau trimestrial suma. E mult să îi plăteşti pe
toţi o data.
Dl. Primar: Dacă codul fiscal ne permite, putem face aşa.
Dl Tuţă Paul: Proiectul de hotărâre la articolul 3 se referă la zonele stabilite printr-o hotărâre din
2002. Este foarte vechea acea hotărâre.
Dl. Primar: Vom stabili clar zonele, dar nu s-a realizat deocamdată. Nu am reuşit să definitivăm.
Dl Tuţă Paul: Am înţeles, vom mai avea un proiect de actualizare.
Dna Mardale Ana: Până la urmă e vorba de încasări.
Dl. Primar: Se vor modifica puţin zonele.
Dl Tuţă Paul: Văd aici 50% beficii pentru HORECA pentru perioada pandemiei.
Dna Mardale Ana: Nu s-au modificat mult.
Dl. Primar: Nu, au rămas aceleaşi. E vorba de indicele de inflaţie.
Dl Stanciu Radu: Să eliminăm taxa suplimentară de obţinere adeverinţă în aceeaşi zi, în cuantum de
17 lei.
Dna Mardale Ana: La urgenţe peste tot plăteşti.
Dl Stanciu Radu: Este vorba despre pagina 24, taxe speciale, alin.(4), lit.b).
Dna Mardale Ana: La art.36 alin.(4), e vorba de Staţiune, să se menţină la 500%.
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Dna Oprescu Corina: Dacă nu mă înşel, cei care nu fac curăţenie în curţi, îi poate oblige Primăria să
facă?
Dl Primar: Da, există o lege.
Dl Tuţă Paul: În cazul mijloacelor de transport hibride se reduce cu 50%, aş vrea dacă s-ar putea să
se reducă cu 75%. Pentru a încuraja acest lucru.
Dl Primar: Şi aici în Voineasa sunt persone care au maşini hibride. Dar nu ştiu dacă ne dă voie
legislaţia.
Dl Tuţă Paul: Da, în codul fiscal scrie minim 50%.
Dl preşedinte de şedinţă: Supun la vot proiectul cu amendamentele consilierilor.
Supus la vot acest punct este aprobat unanim, cu modificările consilierilor locali.
Proiectul de hotărăre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 11
voturi pentru, cu modificările solicitate.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi: privind aprobarea actualizării Statutului Comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea
Dl Tuţă Paul: Mi-a atras atenția bilanțul contabil 31.12.2019, contul contabil 231 imobilizări în
curs. Din punct de vedere contabil, Domeniul Schiabil nu e recepționat.
Dl Primar: Din punct de vedere al hârtiilor, există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Dl Tuţă Paul: Punctul 434 – creanțe ale bugetului local, nu au fost încasate de la contribuabili.
Dl Primar: Sunt 4 firme insolvabile – Soficarm, mai e Funcocidul care are o grămadă de bani de
dat. Avem mult extravilan, acolo unde sunt mulți proprietari, poate vreo 100 și nu vin cei din altă parte să
plătească.
Dl preşedinte de şedinţă: Supun la vot.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 11
voturi pentru.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: privind mandatarea reprezentatului Comunei Voineasa în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, să aprobe completarea
art.36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Dl preşedinte de şedinţă: Supun la vot.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 11
voturi pentru.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice a
comunei Voineasa, judeţul Vâlcea.
Dl Tuţă Paul: În calitate de președinte de comisie buget, am dat aviz de respingere. Nu pot fi
avizate cheltuieli materiale fără o cunoaștere a veniturilor la bugetul local. Sunt sume mari și nu știu dacă
bugetul va permite.
Dl Primar: Avem bani de luat de la Consiliul Județean, e pusă și redevență de la Domeniul Schiabil.
Când a fost gândit, nu aveam nimic. Ca și elemente, vor rămâne, dar sumele vor fi altele.
Dl preşedinte de şedinţă: Supun la vot.
Proiectul de hotărâre este votat cu 11 voturi împotrivă, motiv pentru care nu poate deveni hotărâre.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: privind notarea în Cartea funciară a imobilului teren în
suprafaţă totală de 24,00 ha, punctul Vidra, teren aparţinând domeniului public al comunei Voineasa, a
dreptului de folosinţă în favoarea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România Frăţia
(CNSLR-FRĂŢIA) în baza Decretului nr.416/1976.
Dl Primar: Notarea în Cartea Funciară nu înseamnă proprietate. Am avut mai mulți investitori care
vor să investească în Stațiunea Vidra.
Dl Filigean Nicolae: Da, dar ar trebui ceva condiționări, un angajament. Ei sunt cei mai îndreptățiți,
ei sunt proprietarii clădirilor.
Dl Stanciu Radu: Dar nu vă gândiți în viitor, dacă pun o barieră?
Dl Primar: Nu se poate, e dreptul nostru de proprietate, e domeniul public totuși.
Dl Stanciu Radu: Vă citesc cu privire la dreptul de proprietate. ICCJ a stabilit că situația juridică a
bunurilor ce aparțin CNSLR-FRĂȚIA nu este regmenentată prin lege.
Dl Primar: E vorba e acel Decret.
Dna Mardale Ana-Maria: O notă de fundamentare să facă, să avem la mână ceva
Dl Stanciu Radu: Le putem da terenul de sub clădiri.
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Dl Primar: Și cu restul terenului ce facem?
Dl Stanciu Radu: Le concesionăm.
Dl Primar: Nu vreți dezvoltare.
Dl Stanciu Radu: Noi vrem.
Dl Filigean Nicolae: Le punem o condiționare, trebuie să fie motivați dacă le punem în vedere ca
într-un an sau altă perioadă să facă.
Dl Primar: O trecem sau nu acum?
Dl președinte de ședință: Din punctul meu de vedere, să-l acordăm, dar să specificăm că vor face
ceva într-un anumit timp.
Dna Mardale Ana-Maria: Să vină cu o notă de fundamentare.
Dl președinte de ședință: Supun la vot, cu amendamente, deci nu se va înscrie în Cartea Funciară
până nu-și asumă responsabilitatea că se vor apuca de lucrări.
Dl Buduleci Alexandru: Eu nu mai stau. Așa ceva nu se poate. Nu vreți dezvoltare și gata.
Dl Buduleci Alexandru părăsește sala de ședințe și nu se mai întoarce să participle la lucrările
ședinței, dar în conformitate cu art.137 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,
cvorumul este în continuare îndeplinit, drept pentru care ședința se poate desfășura legal.
Proiectul de hotărâre este votat cu 4 voturi ,,pentru” și 6 ,,abțineri” de către consilierii locali –
Mardale Ana-Maria, Stanciu Radu, Tuță Paul, Filigean Nicolae, Cristescu Flavius-Mihai, Oprescu Corina,
motiv pentru care proiectul nu devine hotărâre.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: privind alegerea viceprimarului comunei Voineasa
Se dă citire articolului 152 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Dl Primar propune pe dl Mardale Dumitru, dl Stanciu Radu o propune pe dna Mardale Ana-Maria,
dl Veștemeanu Alexandru-Adrian se autopropune, dl Filigean Nicolae de autopropune de asemenea, iar dl
Cristescu Flavius-Mihai se autopropune.
Se predau fiecărui consilier local câte un buletin de vot, iar fiecare își exercită opțiunea în cabina de
vot.
După ce voturile sunt introduse în urnă, președintele de ședință desigilează urna și spune cu voce
tare rezultatul voturilor pentru fiecare buletin de vot, arătând către consilierii locali opțiunea de pe
buletinul de vot, concometent se consemnează rezultatul.
Au fost obținute următoarele rezultate: Mardale Dumitru – 2 voturi, Mardale Ana-Maria – 4,
Veștemeanu Alexandru-Adrian – 1 vot, Filigean Nicolae – 2 voturi, iar Cristescu Flavius-Mihai – 1 vot,
nefiind îndeplinită majoritatea prevăzută la art.152 alin.(2), coroborat cu art.5 lit.cc) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrative, motiv pentru care proiectul de hotărâre nu trece.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Voineasa pe anul 2020
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de
consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor comunei Voineasa, a Consiliului
Local al comunei Voineasa, precum și Primarului comunei Voineasa
Dl Primar: Să vă explic, avem o ofertă. E vorba de dosarul cu apreschiul. Ar fi 4000 lei pentru
fiecare etapă procesuală și 1000 lei la fiecare termen.
Dna Oprescu Corina: Am înțeles. E bine.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi: privind mandatarea reprezentantului comunei Voineasa în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA VÂLCEA” să aprobe încheierea
actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației
pentru semnarea acestora
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la Întrebări. Interpelări
Dna Oprescu Corina: Annabella mai deschide, mai face ceva?
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Dl Primar: Suntem în etapa obținerii avizelor. Au avut probleme cu curentul electric, au făcut un
studio de risc. Se pot apuca de lucrări chiar acum.
Diverse:
Dl Primar: Să discutăm despre cadourile pentru școală.
Dl Filigean Nicolae: Copiii termină școala pe 23.
Dl Primar: Cine merge după cadouri? Să rămână Mardale Ana, doamna directoare și doamna
Stănescu.
Dl Primar: Avem o cerere de la Sârbu Dragoș-Adrian. E vorba de chioșcul. Mergem pe 27 lei pe zi
și la energie electrică cel mai bine contuar pasant. E cel mai bine așa. V-am adus la cunoștință pentru a
putea face pe viitor proiect de hotărâre. Acolo au autorizație, e totul în regulă.
Dl Filigean Nicolae: Cum să nu?!? Noi chiar încurajăm.
Dl Primar: De asemenea, avem o cerere de la Comiza Anca. E vorba de fratele ei care a decedat.
Era în șomaj. Baza legală nu există pentru acordare ajutor de înmormântare, dar având venit, nu îi poți
acorda.
Dl Stanciu Radu: Poate primi de la șomaj dacă face cerere.
Dl Primar: Să se facă o adresă prin care să i se comunice acest lucru.
Președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal astăzi, 17.12.2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BELEŢ NICOLAE

SECRETAR GENERAL,
LAZEA MARIA
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