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PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 26.03.2020 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna martie 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.44/19.03.2020 s-au convocat membrii consiliului local pentru şedinţa ordinară din
data de 26.03.2020 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.
1537/19.03.2020, 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, domnul primar a iniţiat un proiect de hotărâre de modificare şi completare a
art.31 din HCL nr.72/2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local Voineasa, care să fie supus analizei şi aprobării de urgenţă de către consiliul local, pentru a se putea
desfăşura şedinţa prin mijloacele electronice din dotare, tefefonic în cazul de faţă.
Astfel că, în data de 26.03.2020, 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 : aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de
18.02.2020 .
1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 26.03.2020 ;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de
18.02.2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local de venituri şi
cheltuieli al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Voineasa pe anul
2020;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
5. Proiect de hotărâre privind privind alocarea unor sume din bugetul local pentru susţinerea unor
evenimente cultural-sociale din comuna Voineasa, organizarea Sărbătorilor Pascale;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
6. Prezentare rapoarte primar : raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale şi raport privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Voineasa, judeţul Vâlcea;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.31 din HCL nr.72/2019 privind
revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Voineasa ;
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Iniţiator : primarul comunei Voineasa
8. Întrebări. Interpelări.
9. Diverse.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului local Voineasa din data de 18.02.2020.
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 anterioare din data de 18.02.2020, fiind aprobat unanim de către
consilierii locali .
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019.
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.
Se trece la analizarea punctului 4 din ordinea de zi: privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Voineasa pe anul 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.
D-na Mardale Ana-Maria: am citit sumele; la reparaţii trotuare, reparaţii şcoli 40 de mii.
Dl. Primar :scările sunt 17 mii aproximativ, trotuarele vor fi din Cărare, unde nu sunt deloc; 15 mii
pentru drumurile comunale, singurul drum e pe Voineşiţa; să facem ceva cu piatră spartă.
D-na Mardale Ana-Maria: studiul de oportunitate?
Dl. Primar : e la domeniul schiabil.
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 analizarea punctului 5 din ordinea de zi: privind alocarea unor sume din bugetul local
pentru susţinerea unor evenimente cultural-sociale din comuna Voineasa, organizarea Sărbătorilor
Pascale.
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 : la acest proiect să ştiţi că banii vor fi folosiţi tot la cultură în funcţie de situaţia care va
fi în viitor.
Dl. Stanciu Gheorghe: cei 6000, dacă se menţine starea de urgenţă să fie folosiţi la zilele Voinesii.
Dl. Zgripcea Alexandru: nu se mai organizează nimic de Paşte, poate rămân banii pentru
sărbătorirea celor 500 de ani.
D-na Oprescu Corina: sunt de acord cu proiectul iar banii să fie redirecţionaţi tot pentru cultură.
Dl. Copăceanu Nicolae: la cultură dacă va fi cazul să fie acolo alocaţi.
D-na Mardale Ana-Maria:cu balul ce să facem? Îi vom folosi altă data tot la cultură.
Consilierii locali sunt unanim de acord ca banii să fie folosiţi tot la cultură, având în vedere
condiţiile actuale.
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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 analizarea punctului 6 din ordinea de zi: Prezentare rapoarte primar : raport privind
situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale şi
raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei 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.
D-na Mardale Ana-Maria: la raportul cu gestionarea bunurilor este trecută hotărârea cu trotuarele.
Dl. Primar : da este hotărârea care făcea parte din proiectul cu amenajarea staţiunii.
Rapoartele sunt aprobate unanim de către consilierii locali.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
art.31 din HCL nr.72/2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local Voineasa.
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.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 26.03.2020.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MARDALE ANA-MARIA

SECRETAR GENERAL,
LAZEA MARIA
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