
JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI  
CONSILIUL LOCAL  
Nr.  6152   din 05.05.2014  
 
 
 
   P R O C E S – V E R B A L  
  =================================== 
  Incheiat azi 30 04 2014 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local  
  Voinesti  orele 19 la sediul acestuia  
 
 La sedinta participa un numar de 15 consilieri din numarul total de 15 din cat este 
alcatuit Consiliul Local Voinesti . De asemenea participa dl sandu Gabriel in 
calitate de Primar .  
  Nu se fac obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei anterioare .  
   Dl Ps – Stroe Aurel citeste proiectul ordinei de zi anuntate :  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea suprafetei de pajisti permanente 
proprietate a UAT Comuna Voinesti , in vederea depunerii cererii de plat 
ape suprafata si pentru masurile de agromediu catre APIA Dambovita .   

2. Informare privind stadiul implementarii  proiectelor cu finantare externa 
nerembursabila pentru UAT Comuna Voinesti si a obiectivelor de investitie 
cu finantare de la bugetul de stat si local al comunei Voinesti  ; 

3. Diverse ;  
 Dl Ps supune la vot proiectul ordinei de zi care se aproba in unanimitate ; 
 Dl Ps propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct .  
 In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta raportul  intocmit 
de dl ing Gavrila Mihai  si proiectul de hotarare , anexa in dosar . 
 Aceasta precizezaza ca suprafata pentru care se va solicita sprijin este aceeasi 
cu suprafata din anul 2013 , adica 125, 40 ha  ; De asemenea  precizeaza  ca in 
perioada 1 ian 2014 – 3 03 2014 nu a fost depusa nici o cerere conform 
prevederilor OG34/2013 si HG 1064/2013 , aspect care va trebui specificat in 
hotararea adoptata de Consiliul local .  
 Dl Bucura Neculae in calitate de presedinte al Comisiei nr 1 afirma ca , comisia 
a luat in discutie si a avizat favorabil proiectul de hotarare  specificand ca este 
aceeasi suprafata solicitata ca si in anul 2013 ; 
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   Dl Antofie Viorel  in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca , comisia 
a analizat proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil .  
 Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare acre se aproba in unanimitate .  
 Dl Oncescu Marius intreaba daca nu a depus nimeni astfel de cereri .   
 Dl Primar explica    ca nici o persoana din comuna Voinesti  nu indeplineste 
conditiile prevazute de HG 1064/2013 , pentru inscrierea animalelor in RNU , 
neavand asociatii de crescatori de animale . Intr-o sedinta viitoare se va adopta 
si noul Regulament al islazurilor comunale , in care se vor prevede dispozitii 
pentru organizarea de licitatii , specificand de asemenea ca   nu s-au perceput 
taxe pentru pasunat , avand posibilitatea ca, Consiliul local ca administrator al 
acestor pajisti sa I se acorde SAPS .  
   Dl Ps considerand epuizat acest punct din ordinea de zi propune trecerea la 
pct 2 si anume :   Informare privind stadiul implementarii  proiectelor cu 
finantare externa nerembursabila pentru UAT Comuna Voinesti si a 
obiectivelor de investitie cu finantare de la bugetul de stat si local al comunei 
Voinesti  . In acest sens da cuvantul d-nei inspector Curpene Laura pentru a 
prezenta informarea ( anexa in dosar )  despre cele 7 proiecte ce se afla in 
derulare pe fonduri nerambursabile , europene- “Modernizarea, dotarea 
spatiilor de cazare si construirea unei Sali de sport in campusul pentru 
invatamantul professional si tehnic  preuniversitar  pentru zona de N-V a 
judetului dambovita , comuna Voinesti “  , “ Reabilitarea , restaurarea si 
valorificarea turistica a Bisericii din lemn- Duminica tuturor sfintilor , 
modernizarea si crearea infrastructurii si a utilitatilor conexe , comuna Voinesti 
“;” Sistem centralizatde canalizare in satul Voinesti , comuna Voinesti ;” 
Reabilitare gRup Scolar Agricol Voinesti “ “ , “ Modernizare prin asfaltare 
DS1190 in comun avOinesti , jud dambovita “, “ Modernizare prin asfaltare a 
DCL 67 in satul Lunca “ , “ Modernizare prin asfaltare DS 318 in satul Oncesti “  
Dl Antofie Viorel  afirma ca este o mandrie pentru comuna Voinesti  ca sunt 
atatea proiecte in derulare , insa aceste lucruri ar trebui mai mult popularizate  
  Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii propune trecerea la pct DIVERSE  
In acest sens da cuvantul d-nei secretar,care aduce la cunostinta  consilierilor , 
pentru insusire ,  stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru 
Campania electorala ce se va desfasura in vederea alegerilor pentru 
Parlamentul European  din data de 25 mai 2014 , aceasta citind Dispozitia nr 
326/ 16 04 2014 ;    
   D-nii consilieri sunt de acord cu  stabilirea  acestor puncte .  
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   D-na secretar , in continuare ,citeste  petitia nr 1/140 din 25 03 2014  ina       
inaintata de PP DD Organizatia Judeteana Dambovita prin care solicita 
validarea  in functia de consilier local a dlui Neagu Florin  , membru al PP DD ( 
in baza Deciziei nr 51 din 6 06 2013 a CNSEL a PP-DD , fiind numarul 1 pe lista 
PP-DD la alegerile locale din iunie 2012 la functia de consilier local pentru 
comuna Voinesti . Ataseaza adresei Hot nr 50 din 24 03 2014 si Decizia nr 51 
din 6 06 2013 . D-na secretar citeste ambele documente atasate .  
  De asemenea d-na secretar aduce la cunostinta  raspunsul inaintat catre PP –
DD Organizatia Judeteana Dambovita   cu nr 1 din 24 04 2014  , in care prezinta 
situatia dlui Neagu Florin Mihail  in contextul  in care, prin prin SC 2576/4 iulie 
2013 a Tribunalului Dambovita  -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal 
(dosar 3256/120/2013 ), definitiva si irevocabila , HCL nr 31/2013  a ramas 
valabila si legala  ; precum si ca se va inainta  ,cu recomandata  ,raspunsul ‘ 
Spre stiinta “  si   catre  dl Neagu Florin , in termen .  
   Referitor la aceasta situatie dl Troneci Dumitru afirma ca in ultima perioada 
este bombardat cu diverse mesaje pe telefonul mobil , insa situatia se va 
lamuri definitiv  pe data de 2 mai 2014 , in cadrul PP-DD . De asemenea afirma 
ca dumnealui a fost devotat partidului si a dorit sa fie un membru de partid 
constiincios  ,dar cand este pus in situatii opuse , nu mai intelege ceea ce se 
intampla. Solicita dlui Primar unele  lamuriri . 
  Dl Primar afirma ca stie foarte bine ce este viata de partid , considerand ca 
este una si aceeasi indiferent de partid . Afirma ca nici un partid politic nu 
conduce un consiliu local , iar deciziile se  iau de  consiliul local in sedintele 
acestuia , cu votul  majoritatii  ,  care  sunt puse in aplicare . Afirma ca 
retragerea sprijinului politic de catre un partid  nu se face decat prin hotarare 
judecatoreasca .  
  Dl Bucura Neculae   aduce la cunostinta  cateva aspecte :  
1. Faptul ca baietii lui Pirvan au inchis drumul Muretului , luind si material 

lemnos de drumul spre islaz ; 
Dl Primar – raspuns : se va lamuri aceasta situatie  

2. Solicita de a se sapa in pct Varful Mare , cu buldoescavatorul pwentru ca 
drunmul a devenit impracticabil ; 
Dl Priamr – raspuns : sa se mai usuce pamantul ca nu se poate urca si lucre ; 

       Dl Rosu Vasile solicita dlui primar  de a se gasi o solutie pentru gropile  din 
Statia Oncesti , precum si pentru tirurile care stationeaza  in statie ; 
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     Dl Antofie Viorel solicita acelasi lucru si pentru strada care iese de la Muret .  
 Dl Oncescu Marius  ridica problema privind strada Valea Teodorestilor .  
  Dl Primar aduce la cunostinta consilierilor ca pe data de 17 mai 2014  vor fi taiate 
panglicele la Gradinita de copii Voinesti si la Liceul Voinesti , invitand toti 
consilierii , pentru ca defapt meritele sunt ale Consiliului Local pentru aceste 
proiecte, iar dupa aceea este lansarea la Caminul Cultural Gemenea .  
   Considerand ca nu mia sunt alte discutii dl Ps propune incheierea lucrarilor 
sedintei , lucru cu care consilierii sunt de accord .  
  Drept pentru care am incheiat prezentul in 2 exemplare .  
 
 
Presedinte Sedinta      Secretar  
Stroe Aurel        jr. Popescu Otilia  
     

      
     

     


