CONSILIUL LOCAL VOINEASA
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.02.2021
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Proiecte/rapoarte prezentate
Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 26.02.2021;
Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local Voineasa din data de 29.01.2021 şi a procesului
verbal al şedinţei extraordinare din data de 12.02.2021;
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 2020;
Proiect de hotărâre privind modificarea structurii funcţionale a aparatului de specialitate al primarului comunei
Voineasa, judeţul Vâlcea;
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Voineasa;
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;
Întrebări. Interpelări.
Diverse.

Luare de
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Preşedinte
de şedinţă

2

Preşedinte
de şedinţă
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Năstăsescu
GabrielSebastian

Proiect
vizat
Comisii

Rezumat

Președintele de ședință : Există completări sau solicitări de completare ?
Dl Primar : Solicit completarea ordinii de zi cu ,,Proiectul de hotărâre privind aprobarea
achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării
intereselor comunei Voineasa, a Consiliului Local al comunei Voineasa, precum și a Primarului
comunei Voineasa”. E vorba de un nou dosar în care Acomin cere nulitatea contractului de
delegare a gestiunii serviciului de administrare de la domeniul schiabil.
Președinte de ședință : Supun spre aprobare ordinea de zi cu suplimentarea solicitată.
Ordinea de zi a fost aprobată unanim cu suplimentarea solicitată.
Dl Beleț : La punctul 6 mi se pare destul de important pentru a-l lăsa pe ultimul loc.
Președinte de ședință : Supun la vot această inițiativă.
Propunerea domnului conslier local Beleț Nicolae a fost aprobată unanim.
Președinte de ședință : Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a expune rapoartele.
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului local Voineasa din data de 29.01.2021 şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare
din data de 12.02.2021.
Președinte de ședință : Supun în atenția consilierilor locali procesele –verbale ale ședinței. Cine
are adăugări, modificări sau completări ? Dacă nu aveți nimic de adăugat, îl supun spre aprobare.
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
29.01.2021 şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 12.02.2021, fiind aprobate
unanim de către consilierii locali.
Se trece la 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.
Președinte de ședință : Dau cuvântul domnului primar.
Dl Primar : Ați avut materialele. E vorba de suma de 4.157.000 lei. E vorba de sume și grade de
realizare. Aproximativ 12% nu au plătit impozit. O mare problemă la extravilan se prezintă la
partea de păduri. Nu-i putem găsi pe toți. Plătesc parte din proprietari, restul nu plătesc. Sunt
societăți în faliment care nu au plătit : Forconcid, Soficarm, Radani. Suntem înscriși la masa
credală.
Dl Tuță Paul : La secțiunea de dezvoltare avem 6,2%, ponderea secțiunii de 94%, iar 83%
reprezintă salarii, bunuri și servicii. Trebuie cumva să le optimizăm.
Dl Primar : La investiții a intrat doar podul Voineșița. Aici a rămas suma de 64 și ceva de mii.
Reparații drum 15.000 lei au venit de la Consiliul Județean. De asemenea, mai avem asfaltare
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strada Pârâul Mare, aici cheltuielile privesc avizele tehnice. Este făcut studiul de fezabilitate care
prevede un zid de sprijin de 80 m pe marginea pârâului, iar canalul de scurgere va fi decopertat.
Dl Beleț Nicolae : Pe Pârâul Mare nu a mai fost făcut SF ?
Dl Primar : Nu, a fost altceva atunci. Acesta e făcut de anul trecut, din 2020. Totodată, la strada
Ogrăzii, valoarea studiului de fezabilitate este de 19.278 lei pentru lucrări de corectare a pârâului.
De la ploi se înfundă mereu. Se schimbă podețul tubular.
Dl Filigean : Drumul de la Vidra de la baraj al cui e ?
Dl Primar : Al nimănui. A fost băgat în domeniul public fără să aibă hotărâre de guvern. E al
nostru până la urmă. Vrem să facem hotărâre de consiliu local. Trebuie să facem ceva cu el,
figurează în inventar.
Dna Secretar general : Comisia de inventariere edentifică un imobil care conmsideră că a fost
omis la inventariere, apoi se întocmește un raport și o propunere de trecere în domeniul privat și
apoi în domeniu public în acord cu normele legale. Mai întâi trebuie adrese către ROMSILVA
dacă apare în inventarul lor și că nu face obiectul legilor de fond funciar. Acum, nu știu dacă face
parte din terenurile care au fost retrocedate sau urmează să fie retrocedate.
Dl Primar : Nu a fost niciodată retrocedat. A fost construit de TCH când s-a construit barajul.
Luăm declarațiile de la toți – Hidroelectica, ROMSILVA etc. Urmează în continuare :sistemul
pluvial și aici enumerăm scocurile schimbate la școală, s-a achitat Dacia Doker în leasing,
centrală, contractul cu Prosoft care s-a terminat în 08.10.2020 și s-a achiziționat un nou program
foarte bun de la Integrisoft, modernizare cămin cultural – e vorba de o firmă care a depus cereri la
CNI, o parte din bani a fost achitată, iar cealaltă parte la semnarea contractului cu CNI. Apoi
apare bugetul la sursa E privitor la domeniul schiabil și acel împrumut de 156.000 lei, știți
problema cu executarea silită.
Dl Beleț Nicolae : Cum e cu ISC ?
Dl Primar : 313.000 am plătit, am făcut toate documentele ca să ne dea persoana sau persoanele
care vin la recepție și după aceea stabilim data și ora. Am vorbit și cu pompierii, trebuie o
documentație de avizare la parcare.
Mai departe, pe resurse umane avem structura organizatorică.
Altceva, am primit de la IGSU o adresă conform căreia ni s-a aprobat constituirea unei unități de
pompieri. E vorba de terenul de la fostul service auto. Au venit în teren. Trebuie să facem
documentație pentru dezmembrare.
Președintele de ședință : Vreau o informare până la ședința următoare cu privire la bunurile de la
domeniul schiabil. Acomin spune că unele bunuri sunt ale lor.
Dl Primar : Au existat discuții în sensul ăsta pe această temă. Să revenim. În continuare este
reprezentată activitatea compartimentelor. Vreau să vă mai prezint câteva lucruri pe anul 2021 pe
care vreau să le facem : definitivare iluminat public - 153 lămpi de iluminat și încă 26 la Obârșie,
în total 179, refacere parapeți pe podul de pe Mihai Eminescu până la domnul Cârstea și domnul
Efrim aproximativ 14.000 lei, canal de scurgere la un pod tubular, trebuie betonat, locul de joacă
din parc, am înlocuit grinzi, bârne, tot felul, sunt scumpe, dar pentru copii este necesar.
Dl Glavă Constantin : La Berbecel la tub, acolo s-a colmatat. Trebuie continuat, la gura tubului se
colmatează.
Dl Primar : Bine că ne-ați comunicat.
Dl Beleț Nicolae : Trebuie betonat sau pus ceva.
Dl Primar : Cu SF-ul de gaze să vedem cum cădem de acord cu Malaia. Ne-au dat tabele, trebuie
să vă implicați. Dacă oamenii vor, în funcție de numărul de semnături.
Dl Beleț Nicolae : Ar trebui un număr ?
Dl Primar : 6.300 euro pe gospodărie e suma în care ne-am putea încadra. Minim 1000 gospodării
. Suma de 6.300 euro nu o plătim noi. De asemenea, aș vrea ca din banii de redevență cel puțin
200.000 să fie alocați pentru sediul nostru. În banii din revedență nu intrăm.
Dl Filigean : Cu sursa E cum este ? Cum strângem bani acolo ?
Dl Primar : În sursa E intră banii de la Salvamont.
Dl Filigean : Dacă ar veni bani din redevență acolo ?
Dl Primar : Nu am avut cum. Cam asta ar fi cele mai importante.
Președinte de ședință : Aș vrea să discutăm despre trotuarele din centru.
Dl Primar : Aici avem în vedere 3 tronsoane : Cărare, zona Capul podului și de la familia Glavă la
Gura Mânăilesei.
Dna Oprescu Corina : Pe Voineșița ne mai faceți și nouă zidul ăla ?
Dl Primar : La voi au fost făcute când a fost proiectul. Trebuie să vedem ce facem.
Dna Oprescu Corina : Cu porcăria aia ce facem ? Haideți să o dărâmăm.
Dl Primar : Nu poți. Terenul aparține domnului Comșa. Era și un litigiu la un moment dat.
Dna Oprescu Corina : De ce nu face curat ? Se poate face curat.
Președinte de ședință : Să trecem la ordinea de zi.
Rapoartele primarului au fost aprobate unanim de către consilierii locali.
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Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : 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 2020.
Președinte de ședință : Solicit să vină de acum încolo contabilii când avem proiecte care privesc
contabilitatea.
Dl Primar : Sumele au fost trecute inclusiv în raportul meu.
Dl Tuță Paul : S-a constatat deficit.
Președinte de ședință : Obiecțiuni aveți ?
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu
11 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea structurii
funcţionale a aparatului de specialitate al primarului comunei Voineasa, judeţul Vâlcea.
Dl Primar : Aici s-a transformat postul de la taxe și impozite din asistent în debutant cu studii
economice.
Dl Tuță Paul : Când se preconizează că va fi concursul ?
Președinte de ședință : Durează mult.
Dl Filigean Nicolae : Nu ar trebui să îl mai țineți așa ca să rămână doamna Simona?Facem
economie.
Dl Primar : Nu consider că sunt mulți bani, nu reprezintă o așa cheltuială.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu
11 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului
comunei Voineasa.
Dl Primar îl propune pe domnul Mardale Dumitru, doamna Mardale Ana-Maria îl propune pe
domnul Tuță Gheorghe - Paul, iar domnul Veștemeanu Alexandru - Adrian se autopropune.
Se constituie o comisie pentru numărarea voturilor exprimate formată din 2 consilieri locali:
doamna Mardale Ana-Maria și doamna Oprescu Corina la care se alătură și domnul Buduleci
Alexandru pentru supervizarea activității de numărare a voturilor exprimate.
Se predă fiecărui consilier local câte un buletin de vot, iar fiecare își exercită opțiunea în cabina
de vot. După ce voturile sunt introduse în urnă, se procedează la numărarea voturilor exprimate,
concomitent se consemnează rezultatul. Au fost obținute următoarele rezultate: Mardale Dumitru
– 3 voturi, Tuță Gheorghe-Paul – 4, Veștemeanu Alexandru - Adrian - 3 voturi, iar un vot a fost
declarat nul, nefiind îndeplinită majoritatea prevăzută la art.152 alin.(2), coroborat cu art.5 lit.cc)
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, motiv pentru care proiectul de hotărâre nu
devine hotărâre pe motiv că nu a îndeplinit majoritatea absolută.
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării
serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor
comunei Voineasa, a Consiliului Local al comunei Voineasa, precum și a Primarului comunei
Voineasa.
Dl Primar: E vorba de suma de 4.500 lei.
Dl Veștemeanu Adrian: Lunar ?
Dl Primar: Acțiunea costă atât. Pentru toate căile de atat până la final.
Președinte de ședință : Supun spre aprobare.
Proiectul de hotărâre este votat unanim de către consilierii locali, proiect care devine hotărâre cu
11 voturi ,,pentru”.
Se trece la Diverse.
Dl Primar: La Apavil propun să rămână domnul Beleț. Avem o adresă de la ei.
Consilierii locali sunt de acord cu această propunere.
Dl Primar: Echipa de Salvamont solicită echipament individual. Suma de 10.890 lei pentru 5
persoane.
Dl Ianoș Toma: Salvamont Voineasa, așa e normal să scrie.
Dl Stanciu Radu: În ce constă?
Dl Primar: Pantaloni și geacă.
Dl Stanciu Radu: Aici la statul de funcții am văzut că apare guard. Noi avem deja contract cu o
firmă de pază.
Dna Secretar general: Legea nr.153/2017 la Titlul IX stabilește funcțiile din administrația publică
locală, acolo avem această denumire.
Președintele de ședință declară ședința închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal astăzi, 26.02.2021.
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REZULTATUL DEZBATERILOR
Numele şi prenumele
BELEŢ NICOLAE
BUDULECI ALEXANDRU
CRISTESCU FLAVIUSMIHAI
FILIGEAN NICOLAE
IANOŞ TOMA-VIRGIL
MARDALE ANA-MARIA
MARDALE DUMITRU
OPRESCU CORINA
STANCIU RADU
TUŢĂ GHEORGHE-PAUL
VEŞTEMEANU
ALEXANDRU-ADRIAN
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Nota = P=”pentru”; Î=”împotrivă”; A=”abţinere” (abţinerile se numără la voturile împotrivă)
DATA 26.02.2021

ÎNTOCMIT,
Consilier juridic, Lupea Ioana-Georgiana
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