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 28.05.2020 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna mai 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 10 consilieri în funcţie.
Prin dispoziţia nr.57/22.05.2020 s-au convocat telefonic şi pe grupul de whatsapp membrii
consiliului local pentru şedinţa ordinară din data de 28.05.2020 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. 2473/22.05.2020, conform art. 134 alin.(7) din C.A. .
Şedinţa este legal constituită.
Ca urmare a adoptării Decretului nr.240/2020 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de
urgenţă pe teritoriul României, desfăşurarea şedinţei de consiliu local se face prin mijloacele electronice
din dotare, tefefonic în cazul de faţă, dar şi prin participarea membrilor consiliului local cu respectarea
normelor legale.
Astfel că în data de 28.05.2020 s-au prezentat la şedinţă consilierii : Buduleci Alexandru,
Copăceanu Nicolae, Mardale Dumitru, Oprescu Corina, Veştemeanu Alexandru-Adrian şi Zgripcea
Alexandru, iar prin grupul whatsapp şi telefonic s-a votat şi s-a consemnat în prezentul proces-verbal votul
consilierilor : Mardale Ana-Maria, Beleţ Nicolae, Mirion Sorin şi Stanciu Gheorghe.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de
28.05.2020 , astfel :
1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 28.05.2020 ;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de
30.04.2020 şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.05.2020;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din aparatul de
specialitate al primarului comunei Voineasa, pe anul 2020;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului teren în
suprafaţă de 600 mp, situat în intravilanul comunei Voineasa, str. Decindea nr.4B, judeţul Vâlcea,
aparţinând domeniului privat al comunei Voineasa, judeţul Vâlcea ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Voineasa, judeţul Vâlcea,
pe anul 2019 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral ;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
6. Întrebări. Interpelări.
7. Diverse.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate.
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Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Voineasa din data de 30.04.2020 şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.05.2020.
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 30.04.2020 şi
procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.05.2020, fiind aprobate unanim de către consilierii
locali .
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din
aparatul de specialitate al primarului 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.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi : privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
imobilului teren în suprafaţă de 600 mp, situat în intravilanul comunei Voineasa, str. Decindea nr.4B,
judeţul Vâlcea, aparţinând domeniului privat al 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.
Dl. Zgripcea Alexandru : am o obiecţiune, să se scoată cuvântul locali, de la producători, ca să aibă
acces toată lumea, deoarece noi nu prea avem iar dacă vin alţii să poată comercializa produsele în piaţă.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru, cu modificarea solicitată.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi : privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Voineasa,
judeţul Vâlcea, pe anul 2019 şi aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral .
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, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi : privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului
buldoexcavator, aflat în patrimoniul comunei 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.
Dl. Primar : s-a terminat perioada de leasing la buldoexcavator; taxa de închiriere am stabilit-o la
130 lei/oră fără TVA; facem registru separat cu evidenţă; dacă e mai departe de 5 km plăteşte şi 7 litri de
motorină /oră.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 10
voturi pentru.
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Diverse :
Dl primar : ieri am vorbit cu cel care face documentaţia pentru licitaţia la domeniul schiabil ; se cer
de unii modificări ale documentaţiei ; expertul a zis că la final consiliul va hotărî. A zis că vine la şedinţă şi
poate o să facem extraordinară să nu aşteptăm sfârşitul lunii. Sunt interesaţi. Cerem o redevenţă de 500000
lei, este fixă dar se cere şi un procent din încasări. Cine va da mai mult va câştiga licitaţia.
Dl. Copăceanu Nicolae : la care încasări ?
Dl. Primar : la toate încasările. Sunt valori mari ; ar putea fi o problemă cu pandemia, cu
coronavirusul, nu ştiu ce va fi în perioada următoare ; mai puţin e restaurantul, ăsta nu e prins.
În continuare se discută depsre litigiul cu apreschiul.
D-na Oprescu Corina : ce se întâmplă dacă nu vine nimeni la licitaţie, ce facem ?
Dl. Primar : nu ştiu ce va fi dar procedura trebuie să o urmăm.
D-na Oprescu Corina : eu nu sunt de acord cu problema gunoiului ; să vină după plastice dar să îl ia
şi pe cel menajer săptămânal. Problema e că începe să miroasă ; ce fac eu când am turişti ? să se trimită o
adresă ceva.
Dl. Primar : anul ăsta trebuie să avem 50% selecţie .
Dl. Primar : vrem să achiziţionăm un tractor în leasing cu toate dotările.
D-na Oprescu Corina : ce spuneţi despre terenul de pe Voineşiţa ?
Dl. Primar : eu zic că trebuie donaţie.
În continuare se discută despre posibilitatea trecerii în domeniul privat al localităţii al acestui teren
din pct. Voineşiţa, cu respectarea normelor legale şi întrebarea populaţiei dacă există vreun proprietar sau
este revendicat pe legile fondului funciar, deoarece nu apare înregistrat în evidenţele fiscale şi agricole ale
comunei.
Secretarul localităţii susţine că este o anumită procedură prin care se poate trece în domeniul privat
al comunei dar mai întâi trebuie să se stabilească dacă nu a fost revendicat, dacă nu sunt litigii privind
terenul şi eventualii proprietari, mai mult acest imobil trebuie identificat de comisia de inventariere, cu
respectarea normelor din Codul administrativ.
Dl. Buduleci Alexandru : cu transportul în comun să vedem ce facem ; oamenii se plâng că nu au
cu se deplasa.
Dl. Primar : am vorbit şi se va da drumul ; am avut şedinţă ieri la Brezoi ; se propune o asociaţie de
dezvoltare intracomunitară pentru ajutorarea spitalului din Brezoi, să se dea fonduri din partea primăriilor
din nordul judeţului, cam 10000 pe an ; se va forma şi o asociaţie pentru infrastructura de transport în
comun, curse Voineasa-Brezoi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 28.05.2020.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BELEŢ NICOLAE

SECRETAR GENERAL,
LAZEA MARIA
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