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    P R O C E S – V E R B A L  
   -------------------------------------------------- 
  Incheiat azi 25 06 2014 ora 19  in sedinta ordinara a Cosniliului Local  
  Voinesti , la sediul acestuia  
 
  La sedinta participa un numar de 15 consilieri , din numarul total de 15 din cat 
este alcatuit acesta .  
  La sedinta participa dl Sandu Gabriel in calitate de primar .  
  Dl Ps – Oncescu Marius  intreaba daca sunt obiectiuni asupra procesului verbal al 
sedintei anterioare . Nu se fac obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei 
anterioare .  
 Dl Ps citeste proiectul ordinii de zi anuntate :  
1. Proiect de hotarare privind  stabilirea functiilor publice , organigramei si a 

statului de functii  din cadrul primariei comunei Voinesti , judetul Dambovita  ; 
2. Proiect de hotarare privind  avizarea  extinderii schemei personalului 

nedidactic  la Liceul Tehnologic Voinesti “ Scoala europeana “ 2014-2017  . 
3.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local  al comunei Voinesti pe 

anul 2014 ; 
4. Proiect de hotarare privind avizul de principiu pentru demararea lucrarilor de 

reparatie si modernizare la Gradinita Manga ; 
5. Diverse .  
 Dl Ps propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct .  
     In acest sens da  cuvantul d-nei secretar  pentru a prezenta  raportul si 
proiectul de hotarare , anexa in dosar . Aceasta explica  ca singura modificare care 
se propune in cadrul organigramei este aceea ca se solicita infiintarea unui 
compartiment compus dintr-o functie publica de executie si anume cea de 
consilier  cls I debutant . Odata cu aceasta se va  desfiinta  postul vacant de 
consilier juridic din cadrul  biroului de Relatii cu Publicul  .  Precizeaza ca in acest 
mod a fost avizata organigrama  de catre ANFP . Astfel in urma avizului  de la   



ANFP , ca sa se poata valida aceasta modificare este  necesara  adoptarea 
hotararii din partea Consiliului Local Voinesti .  
  Dl Antofie Viorel in calitate de presedinte al comisiei nr 3  afirma ca , comisia a 
analizat proiectuil de  hotarare si a fost de acord cu el , in unanimitate .   
  Dl  Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr l afirma  ca , comisia a fost de 
acord cu acest proiect de hotarare , in unanimitate .  
 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii supune la  vot proiectul de hotarare 
care se aproba in unanimitate .  
   Dl Ps propune trecerea la pct 2 din ordinea de zi privind avizarea  extinderii 
schemei personalului nedidactic  la Liceul Tehnologic Voinesti “ Scoala europeana 
“ 2014-2017  . 
 In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a  prezenta raportul si proiectul 
de hotarare , anexa in dosar . Aceasta prezinta adresa inaintata de Liceul 
Tehnologic Voinesti “ Scoala europeana “ 2014-2017   prin care aceasta solicita  
suplimentarea personalului nedidactic cu un numar de 10 posturi , urmare a 
finalizarii lucrarilor de investitii  la campusul preuniversitar .  
     D-na Motoiu Mihaela in calitate de presedinte al comisiei nr 2 precizezaza ca , 
comisia nr 2 a avizat favorabil proiectul de hotarare , in unanimitate .  
 Dl Primar afirma ca  aprobarea extinderii schemei o va da Ministerul Educatiei , 
dar noi avizam pentru ca , contribuim la bugetul invatamantului numai la capitolul 
cheltuieli materiale . Pentru  aceste posturi vor fi  organizate concursuri , liceul va 
primi banii din sumele defalcate pe TVA ,  vor primi bani pe elev , iar datorita 
functionarii acestuia campus  , suma va fi mai mare . Azi la acest liceu invata 308 
elevi  , pentru inceput 10 elevi vor locui in internat . Conform proiectului , timp de 
5 ani de zile este obligatorie functionarea si a internatului si cantinei , etc .  Spera 
ca acest proiect sa se finalizeze in sept 2014 ,precizand ca suntem avansati la 
procedura pentru dotari , termosistemul este  executat 80% , urmand 
modernizarea curtii cu pavele si realizarea de platform betonate pentru apele 
pluviale. Mentioneaza ca din luna iunie   se  fac demersuri pentru a fi prionse 
sumele in bugetul din 2015 .  
  Dl Petrescu Ghe intreaba care este costul pe elev  daca se asigura masa si 
cazare? 
 Dl primar raspuns – sunt normative pentru fiecare elev in parte ;  Consiliul local 
este obligat sa suporte incalzirea ; Precizeaza ca  investitia actual   de la liceu costa 
80 miliarde lei vechi , iar in prezent se lucreaza la un site “ Campus nou Voinesti “ . 
  Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii supune la vot proiectul de hotarare 
care se aproba in unanimitate .  
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 Dl Ps propune trecerea la pct 3 din ordinea de zi privind  rectificarea bugetului 
local pe anul 2014 . In acest sens da cuvantul d-nei contabil pentru a prezenta 
raportul anexa in dosar .  Aceasta explica , aceasta rectificare   se face urmare a  
primirii sumei de 145 mii lei pentru  investitia de la Bisericuta din lemn ( cererea 
de rambursare nr 10 de la proiect ).  
  Dl Bucura N in calitate de presedinte  al comisiei nr l afirma ca , comisia a fost de 
accord cu aceasta rectificare .  
 Dl Ps  considerand ca nu mai sunt alte discutii  supune la vot proiectul de 
hotarare  care se aproba in unanimitate .  
     Dl Ps propune trecerea la pct 4 din ordinea de zi Proiect de hotarare privind 
avizul de principiu pentru demararea lucrarilor de reparatie si modernizare la 
Gradinita Manga ; In acest sens dl primar afirma ca a incercat sa reabiliteze si sa 
modernizeze fiecare gradinita si unitate de  invatamant de pe raza comunei 
Voinesti , in toate satele comunei . In acest sens va  proceda si pentru gradinita 
Manga . Aceasta nu este inca prinsa in planul de investitii , dar pentru a anul viitor 
, cand va fi prinsa sunt necesare o serie de documente , care trebuiesc pregatite 
anterior  si de aceea  solicita avizul de principiu , consilierii hotarand acest lucru .  
  Dl Bucura N in calitate  de presedinte al comisiei economice afirma ca , a analizat  
proiectul de hotarare  si l-a avizat favorabil    . 
  Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii , supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba in unanimitate .  
  Dl Ps propune trecerea la pct DIVERSE .  
 In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta referatul cu cu nr 
8351din 25 06 2014 , anexa in dosar .  
 Aceasta   afirma ca acest referat a fost intocmit  urmare a solicitarii cu nr 8297/24 
06 2014 a lui Neagu Florin- Mihail de a fi inclusa  pe ordinea de zi  a primei sedinte 
ordinare a Consiliului Local Voinestu - adresa petitia nr 1/140/25 03 2014 a PP- DD 
Dambovita ) .  
   Astfel, d-na secretar reciteste aceasta petitie , care de altfel a mai fost discutata 
si analizata si  in sedinta  Consiliului local din data  de 30 04 2014 , fiind 
mentionata in procesul verbal al acestei sedinte . De asemenea , precizezaza ca dl 
Neagu Florin a solicitat  copie de pe acest process verbal si i-a fost inaintat 
raspunsul .  
 D-na secretar informeaza corespondenta derulata cu PP-DD urmare a acestei 
adrese petitii : comunicarea raspunsului nr 1/ 24 04 2014 , primirea raspunsului 
din partea PP-DD cu nr 151 /7 05 2014 prin care se nominalizeaza de catre PP DD  
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cu sustinere politica a dlui Onea Valentin , ca fiind pe pozitia  4 din lista 
candidatilor propusi de acest partid  la functia de consilier local din  iunie 2012 si 
care este adus la cunstinta CL in sedinta din data de 29 05 2014 ( fiind mentionat 
in procesul verbal al sedintei ) , precum si  raspunsul dat de Primaria Voinesti, 
formulat urmare a hotararii luate in sedinta CL  ,cu  recomandare de primire ,cu nr 
6366/3 06 2014    , catre PP-DD , prin care solicita comunicarea situatiei  
persoanei de pe pozitia 4 din aceasta lista , intrucat dl Onea Valentin e defapt pe 
pozitia 5 a listei .  
   In acest referat , d-na secretar mentioneaza ca pana la data prezenta nu  a fost 
comunicat nici un raspuns din partea PP-DD  la adresa 6366/3 06 2014 , 
specificand ca imediat ce va fi comunicat raspunsul , va fi adus la cunostinta 
Consiliului Local Voinesti .  
  In urma acestei prezentari dl PRIMAR afirma urmatoarele :  
 “astepta ca in aceasta sedinta sa fie prezent presedintele PP DD Dambovita dl 
Bozieru ,intrucat l-a invitat personal ,  dar inainte de inceperea sedintei a anuntat 
ca nu poate veni si ca  va formula ,in timp util, raspunsul .    Precizeaza ca exista 
hotararea judecatoreasca 2576/4 iulie 2013 a Tribunalului Dambovita prin care 
HCL nr 31/10 04 2013 de incetare a mandatului consilierului local Neagu Florin  a 
ramas valabila si deci nu se poate initia proiectul de hotarare privind validarea 
mandatului lui .  
   Dl Troneci Dumitru afirma ca  a fost obligat de catre conducerea PP-DD de a 
anunta data sedintei lunare a Consiliului local Voinesti . De asemenea afirma ca I 
s-a comunicat ca daca  in sedintele CL nu vor veni de la judet , atunci vor veni 
reprezentanti de la Bucuresti . El doreste sa se respecte cadrul legal ,  pentru ca 
,considera ca defapt aici este vorba de un joc politic , abuziv , in ceea ce priveste 
situatia dumnealui . Daca  la nivel de judet , dumnealui este respectat  si solicitat 
pentru diverse actiuni , presiunile care se fac sunt cele de la nivel central si mai 
exact asupra vicepresedintelui partidului . Considera ca activitatea dumnealui este 
ireprosabila si recunoscuta , dar Neagu Florin face presiuni in partid .  
 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii propune  continuarea cu alte cereri 
/petitii adresate Consiliului Local : 
-cererea lui Vasile Gabriel din Voinesti prin care solicita  de  acordul pentru 
intretinerea si cosirea  ierbii din targul saptamanal- stadion . Dl Ps propune ca , 
consilierii sa fie de accord cu propunerea , acestia fiind de acord in unanimitate .  
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- cererea INHGA   pentru repararea  drumului care duce la Statia meteo de pe 
Muret .  
 In acest sens dl Antofie precizezaza ca in urma cu cativa ani , INHGA a pietruit 
drumul , facandu-l accesibil , insa dupa ploile din ultima perioada acesta s-a 
deteriorat, acum  insa fiind  in stare buna, datorita interventiei Primariei . 
  Dl Primar afirma ca   aceasta situatie a fost rezolvata de acum 10 zile .  
  Dl Petrescu Gheorghe afirma ca este necesara si pietruirea strazii  de la 
Gheboianu in sus precum si ulita de la Gheorghe Neagu ( sobarul )  in jos –Lunca . 
  Dl Primar afirma ca daca acesta din urma  vrea  sa se asfalteze mai mult decat 
este in proiect  sa vina cu tractoarele  sa se duca balastrul , la fel si pentru Valea 
Minjinei . 
  Dl Primar afirma ca si la Gemenea  Bratulesti sunt  probleme  mari cu drumurile 
datorita ploilor dar , pana acestea nu se vor opri  nu va face nici o interventie la 
nici un drum .De asemenea precizeaza ca nu va mai face nici o strada din comuna 
pana nu vor fi facute santurile . 
   Dupa aceste precizari dl Primar  citeste Memoriul inaintat catre  MDRAP 
pentru amnistia financiara   a normei de venit ca efect al calamitatilor din bazinul 
pomicol din anii 2013 si 2014.   
    Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii propune incheierea lucrarilor 
sedintei , lucru cu care consilierii sunt de acord.  
 Drept pentru care am incheiat prezentul in 2 exemplare .  
 
PRESEDINTE SEDINTA      SECRETAR  
ONCESCU MARIUS      POPESCU OTILIA   
 

                              
 
 
     


