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 30.04.2020 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna aprilie 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, în prezenţa primarului şi
secretarului general al localităţii.
Prin dispoziţia nr.53/24.04.2020 s-au convocat telefonic şi pe grupul de whatsapp membrii
consiliului local pentru şedinţa ordinară din data de 30.04.2020 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. 2061/24.04.2020, 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.
Astfel că, în data de 30.04.2020, 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
30.04.2020 , astfel :
1. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 30.04.2020 ;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de
26.03.2020 şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.04.2020;
3. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale
şi a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor aplicabile în anul 2021;
Iniţiator : primarul comunei Voineasa
Avizare : comisiile de specialitate nr.1-3
4. Prezentare adresa A.N.A.F. nr.673/25.03.2020;
5. Întrebări. Interpelări.
6. Diverse.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate, prin votul exprimat telefonic.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului local Voineasa din data de 26.03.2020 şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare din data
de 08.04.2020.
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 26.03.2020 şi
procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.04.2020, fiind aprobate unanim de către consilierii
locali .
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor aplicabile în anul 2021.
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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 Oprescu Corina: impozitele sunt pentru 2020 şi 2021?
Dl. Primar : numai pentru 2021.
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: prezentare adresa A.N.A.F. nr.673/25.03.2020 .
D-na Oprescu Corina : cu amenda ce facem ?
Dl. Primar : sunt plătiţi ca să nu ne-o pună toată în cârcă. Nu a ştiut nimeni de aviz. Pierdeam
leasing-ul dacă nu făceam atunci.
Dl. Zgripcea Alexandru : de ce ne-au dat amendă ?
Dl. Primar : nu s-a luat un aviz şi de aceea. A fost termenul scurt ; nu ştiam dacă se aprobă .
Dl. Stanciu Gheorghe : eu nu cred că avizul comisiei anulează hotărârea de consiliu local.
Dl. Primar : nu are treabă ; am contestat-o să vedem ce se va hotărî de instanţă.
Diverse :
D-na Oprescu Corina : alte noutăţi dl. Primar ?
Dl. Primar : vreau să propun achiziţionarea unui tractor prin leasing, pe viitor. Se lucrează la pârâul
şcolii.
D-na Oprescu Corina : în Voineşiţa se începe ceva ?
Dl. Primar : am 15 mii lei pentru Voineşiţa ; acolo unde nu e asfaltul.
D-na Oprescu Corina : e o problemă cu o ţeavă la Tudorica ; poate putem repara ceva.
Dl. Primar : ştiu unde e problema ; o să încerc să fac un deviz cu piatră spartă să reparăm.
Dl. Buduleci Alexandru : aş avea problema cu autobuzele, după starea de urgenţă.
Dl. Primar : vom vedea după 15 mai ; să sperăm că va fi un autobuz, trebuie, vom vorbi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 30.04.2020.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BELEŢ NICOLAE

SECRETAR GENERAL,
LAZEA MARIA
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