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 25.08.2020 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna august 2020
Şedinţa are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Voineasa, sat Voineasa, str.I.Gh. Duca nr.98,
la care participă 8 consilieri din totalul de 8 consilieri în funcţie.
Prin dispoziţia nr.77/18.08.2020 s-au convocat membrii consiliului local pentru şedinţa ordinară din
data de 25.08.2020 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.
4062/19.08.2020, conform art. 134 alin.(7) din C.A. .
Şedinţa este legal constituită.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de
25.08.2020 , astfel :
1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 25.08.2020 ;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de
30.07.2020;
3. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Beleţ Nicolae şi vacantarea
postului de consilier local;
Iniţiator: primarul comunei Voineasa
Avizare : comisia de specialitate nr.2
4. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului Oprescu Corina şi vacantarea
postului de consilier local;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisia de specialitate nr.2
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli la data de
30.06.2020;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
7. Întrebări. Interpelări.
8. Diverse.
Dl. Primar propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea anexei nr.2 din hotărârea nr.63/2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal al UAT
Voineasa, judeţul Vâlcea.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate, cu completarea solicitată.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului local Voineasa din data de 30.07.2020 .
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 30.07.2020,
fiind aprobat unanim de către consilierii locali.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : prin care se ia act de demisia consilierului local Beleţ
Nicolae şi vacantarea postului de consilier local.
Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 8
voturi pentru.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi : prin care se ia act de demisia consilierului Oprescu Corina
şi vacantarea postului de consilier local.
Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 8
voturi pentru.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi : privind aprobarea rectificării bugetului local .
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.
Dl. Copăceanu Nicolae : se diminuează de la capitolul drumuri şi poduri şi se trece la învăţământ,
sport ; dacă domnul primar ne spune ceva.
Dl. Primar : suntem în discuţii cu C.N.I., bazinul de înot nu ne avantajează, e mai restrictiv. Plata se
face 100% când se semnează contractul, la succes, numai când se semnează cu C.N.I.. Este vorba despre
centrul spa ; e vorba de o piscină, loc agrement, circa 1 mil. de euro costuri.
Dl. Veştemeanu Alexandru : este o problemă cu darea în folosinţă.
Dl. Primar : dacă nu acceptă, va dura ; am dat memoriul pentru căminul cultural pentru extindere ;
există şi pentru investiţii în cultură. Sala de sport va fi greu de întreţinut ; de unde scoatem banii pentru
cheltuielile de întreţinere dacă nu se scot bani din taxe. Este pentru competiţii sportive. Eu zic că e de
câştigat mai mult cu piscina.
Dl. Veştemeanu Alexandru : treaba e bună, dar să fie folosită ; mai repede vedeam extinderea
căminului cultural ; este nevoie pentru populaţie.
Dl. Primar : se pot aproba ; sunt separate, sunt trimise, vom vedea ce se va aproba.
Dl. Zgripcea Alexandru : sala de sport de ce nu ar merge ?
Dl. Primar : vedem ; noi le trecem şi vom vedea cum va fi. Din trei să avem şanse pentru unul sau
două proiecte. Am luat banii de la trotuare ca să prindem măcar două proiecte la C.N.I..
Dl. Stanciu Gheorghe : sala de sport e bună că poate vin echipe pe viitor, poate se vor găsi soluţii
pentru tineri.
Dl. Primar : sunt proiecte stas, vin ei să le facă ; nu am luat din SICAP că nu aveam banii necesari,
de aceea am propus rectificarea. Trebuie să fac un memoriu pentru sala de sport. Când angajăm cheltuielile
e nevoie de 60 de mii pentru obiectiv, toate la succes. Ar trebui 180 de mii.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 8
voturi pentru.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi : privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi
cheltuieli la data de 30.06.2020.
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.
Dl. Copăceanu Nicolae : execuţia bugetară la 30 iunie, asta e legea, sumele sunt în contabilitate ,
dacă aveţi comentarii.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 8
voturi pentru.
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Se trece la punctul 7 din ordinea de zi : privind modificarea şi completarea anexei nr.2 din
hotărârea nr.63/2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal al UAT Voineasa, judeţul 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.
Dl. Primar : conform recensământului general agricol, primarul asigură verificarea, completarea şi
actualizarea elementelor de nomenclatură stradală, respectiv denumiri de drumuri, străzi şi adrese
administrative, precum şi stabilirea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, până la data de 31 august
2020, în scopul delimitării sectoarelor şi secţiilor de recensământ. Ulterior acestei date şi până la
finalizarea activităţii de colectare a datelor, autorităţile administraţiei publice locale nu mai efectuează
schimbări ale elementelor de nomenclatură stradală sau modificări ale limitelor unităţilor administrativteritoriale.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 8
voturi pentru.
Diverse :
Dl. Zgripcea Alexandru : fosta fosă a blocului, care e situaţia ei ?
Dl. Primar : păi nu e închis acolo ? Valoarea din contabilitate este mare.
Dl. Copăceanu Nicolae : păi ar trebui un referat de casare.
Dl. Primar solicită lista din domeniul public pentru verificare şi se constată că această fosă apare în
domeniul public cu terenul în suprafaţă de 200 mp şi pentru care s-a făcut reevaluare conform legii.
Dl. Primar : nu a venit nimeni la licitaţia de la domeniul schiabil ; totul trebuie să fie legal, se va
corecta la detalii.
Dl. Zgripcea Alexandru : nu o poţi da oricui care nu are experienţă.
Dl. Primar : eu am vorbit cu dl. Aldescu să facem o nouă licitaţie, să se facă unele modificări.
În timpul şedinţei a fost primită notificarea formulată de Obştea Berceşti Vlădoi, prin avocat
Bogdan Ioan Tudor Todoran cu privire la punerea în aplicare a hotărârii nr.772/2007 a Comisiei Judeţene
Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi anume solicitarea către
Consiliul local Voineasa de a se trece terenul în suprafaţă de 24 ha din domeniul public în domeniul privat
al comunei Voineasa, pentru a se putea efectua punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate în
favoarea Obştii Berceşti Vlădoi.
Dl. Primar citeşte notificarea primită în timpul şedinţei, susţinând că nu este de acord cu trecerea în
domeniul privat a terenului în cauză, dacă este posibil pe despăgubiri sau să se dea de la stat.
Dl. Stanciu Gheorghe: să îi dea Statul pădure.
Dl. Zgripcea Alexandru : păi hotărârea de validare nu e atacată, a rămas în vigoare.
Dl. Mardale Dumitru : mie nu mi se pare în regulă, nu sunt de acord.
Consilierii prezenţi consideră că trebuie avute în vedere următoarele aspecte : că alegerile locale
vor avea loc în curând în data de 27.09.2020 iar o parte din consilierii locali au demisionat, drept pentru
care, după constituirea legală a noului consiliu local urmează să se supună analizei membrilor consiliului
local Voineasa, notificarea formulată de Obştea Berceşti Vlădoi, prin avocat Bogdan Ioan Tudor Todoran
cu privire la punerea în aplicare a hotărârii nr.772/2007 a Comisiei Judeţene Vâlcea pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi anume solicitarea către Consiliul local Voineasa de a
se trece terenul în suprafaţă de 24 ha din domeniul public în domeniul privat al comunei Voineasa, pentru a
se putea efectua punerea în posesie şi emiterea titlului de proprietate în favoarea Obştii Berceşti Vlădoi.
Preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa de consiliu.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 25.08.2020.
Preşedinte de şedinţă,
Copăceanu Nicolae

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