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 30.07.2020 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Voineasa pe luna iulie 2020
Şedinţa are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Voineasa, sat Voineasa, str.I.Gh. Duca nr.98,
la care participă 9 consilieri din totalul de 10 consilieri în funcţie, lipsind motivat dl. Mirion Sorin.
Prin dispoziţia nr.67/24.07.2020 s-au convocat membrii consiliului local pentru şedinţa ordinară din
data de 30.07.2020 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.
3518/24.07.2020, conform art. 134 alin.(7) din C.A. .
Şedinţa este legal constituită.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi : alegerea preşedintelui de şedinţă .
Se alege preşedinte de şedinţă pentru perioada iulie-septembrie 2020, domnul consilier Copăceanu
Nicolae, proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă devine hotărâre cu 9 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de
30.07.2020 , astfel :
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
2. Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 30.07.2020 ;
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de
15.06.2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesionare
nr.5987/27.11.2017 încheiat între Comuna Voineasa, judeţul Vâlcea, în calitate de concedent şi
C.M.I. Dr. Teodosescu Lucian, în calitate de concesionar ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Voineasa cu oraşul Brezoi şi cu
comunele Boişoara, Câineni, Perişani, Racoviţa, Titeşti şi Malaia, în vederea constituirii Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Lotru-Ţara Loviştei ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local ;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1, pct.III la hotărârea nr.16/18.02.2020 privind
aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pentru anul 2020 ;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării servicilor de pază pentru bunurile ce compun
domeniul schiabil al Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pe perioadă determinată până la
finalizarea procedurii de licitaţie a delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului
public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina ;
9. Prezentare raport de activitate pentru semestrul I 2020, compartiment registru agricol ;
10. Prezentare raport activitate compartiment asistenţă socială pentru semestrul I 2020;
11. Prezentare raport activitate situaţii de urgenţă pentru semestrul I 2020;
12. Prezentare cereri acordare stimulent de risc conform prevederilor O.U.G. nr.43/2020;
13. Desemnare membri în comisia locală de fond funciar Voineasa, în calitate de reprezentanţi
ai foştilor proprietari conform art.2 alin.(1) lit.h) din Hotărârea nr.890/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
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atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările
ulterioare ;
14. Întrebări. Interpelări.
15. Diverse.
Dl. Primar propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul
comunei Voineasa, județul Vâlcea, fiind necesar pentru acreditarea u.a.t.-ului.
Consilierii sunt de acord, ordinea de zi fiind votată în unanimitate, cu completarea solicitată.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local
Voineasa din data de 15.06.2020 .
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 15.06.2020,
fiind aprobat unanim de către consilierii locali.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi : privind aprobarea actului adiţional la contractul de
concesionare nr.5987/27.11.2017 încheiat între Comuna Voineasa, judeţul Vâlcea, în calitate de
concedent şi C.M.I. Dr. Teodosescu Lucian, în calitate de concesionar.
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 : aţi fost întrebaţi dacă sunteţi de acord; nu s-au trecut spaţiile comune, dar în hotărârea
de consiliu nu erau trecute, fiind necesar pentru autorizare. A primit autorizaţia.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 9
voturi pentru cu modificările aprobate.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi : privind aprobarea asocierii Comunei Voineasa cu oraşul
Brezoi şi cu comunele Boişoara, Câineni, Perişani, Racoviţa, Titeşti şi Malaia, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Lotru-Ţara Loviştei.
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 : e o asociere care ne poate ajuta pentru proiecte comune; tot ce putem face cu nordul
judeţului.
Dl. Beleţ Nicolae: proiectul apare pe asociaţie?
Dl. Primar : da, aşa se va proceda.
Dl. Copăceanu Nicolae : e posibil să intre şi viitorul proiect cu gazele.
Dl. Primar : o să vă spun după ce discutăm despre acest subiect.
Dl. Stanciu Gheorghe : despre Strategică. Merită un proiect în acest sens.
Dl. Primar : ne costă mult intabularea. Drumul este şi la noi şi la Malaia, nu e o porţiune continuă.
Drumul la Strategica ar trebui pietruit că se pierde toată importanţa drumului, nu asfaltat.
Dl. Copăceanu Nicolae : să facem un proiect de asociere cu Malaia, să aducem echipă care să îl
facă rapid.
Dl. Primar : când se măsoară trebuie şi releveul.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 9
voturi pentru.
Se trece la punctul 6 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
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ordinii şi liniştii publice, a respectării drepturilor cetăţenilor şi pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură,
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement.
Dl. Primar : aveam nişte bani de la zilele comunei Voineasa şi am propus pentru şcoală, dar mai e
nevoie de 5000, să vedem de unde îi luăm; se renovează la toaletele şcolii, va fi mult mai bine. Avem un
referat pentru completarea proiectului de hotărâre de rectificare, am mărit veniturile din amenzi, avem o
factură de la mediu de plătit, lămpi.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 9
voturi pentru.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi : privind modificarea anexei 1, pct.III la hotărârea
nr.16/18.02.2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pentru
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.
Dl. Primar : în urma controlului s-a constatat că d-na Stănescu nu îndeplineşte condiţiile pentru
controlul financiar preventiv ; nu prea aveam pe cine să punem; am dat Nataliei viza CFP cu 10% spor.
Am luat partea de casierie de la Natalia că era incompatibilitate. La casierie poate să fie Simona.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 9
voturi pentru.
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi : privind aprobarea achiziţionării servicilor de pază pentru
bunurile ce compun domeniul schiabil al Comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, pe perioadă determinată
până la finalizarea procedurii de licitaţie a delegării gestiunii serviciului de administrare a domeniului
public schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina .
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 : pentru 5 luni, să vedem ce se întâmplă cu licitaţia la pârtie.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 9
voturi pentru.
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi : prezentare raport de activitate pentru semestrul I 2020,
compartiment registru agricol .
Raportul este votat unanim de către consilierii locali.
Se trece la punctul 10 din ordinea de zi : prezentare raport activitate compartiment asistenţă
socială pentru semestrul I 2020.
Raportul este votat unanim de către consilierii locali.
Se trece la punctul 11 din ordinea de zi : prezentare raport activitate situaţii de urgenţă pentru
semestrul I 2020.
Raportul este votat unanim de către consilierii locali.
Se trece la punctul 12 din ordinea de zi : prezentare cereri acordare stimulent de risc conform
prevederilor O.U.G. nr.43/2020.
Consilierii locali sunt de acord cu acordarea acestor stimulente de risc în conformitate cu legile în
vigoare.
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Se trece la punctul 13 din ordinea de zi : desemnare membri în comisia locală de fond
funciar Voineasa, în calitate de reprezentanţi ai foştilor proprietari conform art.2 alin.(1) lit.h)
din Hotărârea nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile
şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului
şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu
modificările ulterioare.
Dl. Primar : stabiliţi o zi în care să fie adunarea generală.
Dl. Zgripcea Alexandru: prima duminică din septembrie; 6.09.2020, ora 13,00, la terenul de sport.
Dl. Primar : să facem afişe să anunţăm.
Consilierii prezenţi sunt de acord cu propunerea.
Se trece la punctul 14 din ordinea de zi : privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Voineasa, județul
Vâlcea,.
Dl. Primar : este necesar pentru acreditarea u.a.t.-ului .
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu 9
voturi pentru.
Diverse :
Dl. Primar : este o adresă de la Asociaţia Vâlceană a elevilor, care cer bani pentru burse. Cine are
note mari ar trebui să primească burse.
D-na Mardale Ana-Maria : să discutăm despre modul de deschidere al anului şcolar.
Dl. Primar : ar trebui legiferat acest aspect ca să avem posibilitatea să luăm o hotărâre. Acum pot să
vă spun depre proiectul cu gazele naturale ; experţii au spus că mai întâi vor aduce gazul la Brezoi, se
aduce staţie ; Brezoiul a obţinut aprobarea racordării de la populaţie. Studiu de fezabilitate pentru 70 de km
nu se poate ; se merge din 20 în 20 km, ca să se instaleze.
Dl. Stanciu Gheorghe : o problemă cunoscută legat de trecerea pe monument a eroilor din primul şi
al doilea război mondial ; am vorbit cu o firmă cunoscută ; am făcut o estimare, suma ar fi de 18000 lei, cu
tot scrisul.
Dl. Primar : eu nu sunt împotrivă.
Dl. Stanciu Gheorghe : am dat ultimatum, că dacă nu, luăm altă firmă.
Consilierii prezenţi sunt de acord cu propunerea.
D-na Oprescu Corina : despre Bora, ce puteţi să ne spuneţi ?
Dl. Primar : căi de atac mai avem, dacă găsim documente. Eu vă pot spune tot istoricul muntelui
Bora.
Dl. Stanciu Gheorghe : ei nu au acte de proprietate, nu au respectat procedura retrocedării. Acum
despre Staţiunea Vidra, eu am un punct de vedere, după cum bine ştiţi şi pe care îl prezint astăzi ; eu nu
sunt de acord cu sindicatele, au carater lucrativ; au luat bani prin înşelăciune domeniul ăsta de la UGSR. Ei
nu au funcţionat. Ei trebuiau să plătească impozitele toate, cu penalităţi. Ei sunt în culpă. Acele clădiri
sunt făcute de Ministerul Energiei. Clădirile să le luăm noi în proprietate. În toată hotărârea asta nu se
vorbeşte de proprietatea sindicatelor. Statul trebuia să dea o lege. Cei care au decizia au două căi : hotărâre
de Guvern sau hotărâre de consiliu local, să vină cineva să investească. Ar fi ideal să devenim noi
proprietari ai staţiunii, să vină investitori din afară să se dezvolte zona. Clădirile sunt ale statului.
Dl. Primar : avem domeniu public ; nu se concesionează ; avem pe cineva care să investească, dar
legal. Nu trecem nimic în domeniul privat ; am vorbit peste tot şi cunosc bine problema. O să vă prezint
hotărârea instanţei în procesul cu Obştea Berceşti Vlădoi.
În continuare discuţiile sunt pe marginea subiectului staţiunii Vidra.
Preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa de consiliu.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi 30.07.2020.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
COPĂCEANU NICOLAE

SECRETAR GENERAL,
LAZEA MARIA
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