
JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI  
CONSILIUL LOCAL  
NR.  1357 din 2 02 2015  
 
 
    P R O C E S – V E R B A L  
   --------------------------------------------- 
  Incheiat azi 28 01 2015 ora 17 in cadrul sedintei ordinare a  
  Consiliului Local Voinesti , la sediul acestuia  
 
   La sedinta  participa un numar de 14 consilieri locali din nr total de 15 din cat 
este alcatuit acesta , absentand motivat dl Petrescu Gheorghe . La sedinta 
participa dl Sandu Gabriel in calitate de primar .  
  Nu se fac obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei anterioare .  

  Dl  PS – Popa Claudiu  citeste proiectul ordinii de zi anuntate :    
1.Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de achizitii  pe anul 2015; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de interes local 
pe anul 2015  pentru repartizarea orelor  de munca ale beneficiarilor Legii  
416/2001; 
3.Proiect de hotarare privind  insusirea Raportului de activitate al asistentilor  
personali pe semestrul II 2014 ;  
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de salubrizare si curatenie al 
comunei Voinesti pe anul 2015 ; 
5.Proiect de hotarare privind negocierea redeventei de concesionare  cu SC 
Babay  Com SRL  ; 
6.Proiect de hotarare privind  achizitionarea serviciului  de consultanta juridica 
si reprezentare  in instanta;    
7.Informare privind activitatea viceprimarului comunei Voinesti in anul 2014;   

      8.Diverse .     
       Dl Ps  supune la vot ordinea de zi , care se aproba in unanimitate.  

 Dl Ps propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct  :  Proiect de hotarare 
privind  aprobarea Planului de achizitii  pe anul 2015; , in acest sens da 
cuvantul d-nei Curpene Laura – inspector achizitii publice . Aceasta prezinta 
raportul  si planul anual ( anexe  in dosar), prezentand pentru fiecare pozitie  
termenele de finalizare si suma acordata . 
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   Dl Bucura N in calitate de  presedinte al comisiei nr 1 afirma ca ,comisia a 
analizat acest plan si a fost de acord in unanimitate cu acesta , avizand 
proiectul de hotarare .    
  Dl Antofie V  in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca , comisia a 
analizat planul  si a fost de acord in unanimitate cu acesta , avizand proiectul 
de hotarare .   
    Dl Primar  intreaba  daca si consilierii au unele propuneri  privind acest plan, 
intrucat acesta poate fi imbunatatit  :  
Dl Antofie Viorel propune :  
a) Sa se reabiliteze trotuarul din satul Voinesti intrucat acesta pe tronsonul  de 

la Spital la  Statiune  a fost stricat  de firma AKTA ( cablu )   
b) Sa se daleze  Roghina, Muretul , la fel si in Gemenea , in Izvoare ; 
Dl Toma Cornel propune de a se canaliza Paraul Izvor ;    
 Dl Ps supune la vot  proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate  asa 
cum a fost prezentat . 
 Dl Ps propune trecerea la pct 2 din ordinea de zi “Proiect de hotarare privind 
aprobarea Planului de actiuni sau de interes local pe anul 2015  pentru 
repartizarea orelor  de munca ale beneficiarilor Legii  416/2001”; 
   In acest sens da cuvantul d-nului Oprea Constantin pentru a prezenta planul ( 
anexa in dosar ) , pe fiecare luna in parte .  
  D-na Motoiu M in calitate de presedinte al comisiei nr 2  afirma  ca , comisia a  
fost de acord  cu proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil , apreciind ca 
planul pe parcursul anului poate fi imbunatatit .  
    Dl Primar precizeaza ca anul 2015 va fi un an preelectoral  , iar bugetul va fi  
mai mic , de aceea cei care  beneficiaza de ajutor social , prin lege au obligatia 
achitarii taxelor si impozitelor locale  , au obligatia respectarii orelor de munca 
, iar la data de 1 04 2015 , daca dintre acestia nu si-au achitat impozitul restant 
pentru 2014 , legea permite sistarea ajutorului . Precizeaza ca dl viceprimar 
impreuna cu dl Oprea Constantin , prin acest plan  au stabilite locatii  precise , 
unde beneficiarii de ajutor social presteaza orele de munca si obligatiile  vor  fi 
respectate fara rabat .  
 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 3 din ordinea de zi :  Proiect de hotarare privind  
insusirea Raportului de activitate al asistentilor  personali pe semestrul II 2014. 
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  In acest sens da cuvantul dlui  Oprea Constantin pentru a prezenta raportul ( 
anexa in dosar ).  
 D-na Motoiu M in calitate de presedinte al comisiei nr 2  afirma  ca , comisia a  
fost de acord  cu proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil , iar dumneaiei in 
calitate de medic poate confirma cele scrise in raport . 
   Dl Primar afirma ca persoanelor cu handicap gradul 1  nu le-au fost ingradite 
drepturile  si in mod special angajarea  asistentilor personali , desi retinerile 
salariale  sunt mari pentru sustinerea  bugetara , dar exista si posibilitatea 
acordarii de indemnizatii  catre persoanele cu handicap . Afirma ca inca din 
2008 a vrut ca aceste persoane cu handicap  sa fie abordate de primarie 
nediscretionar , propunand de a se merge pe acelasi sistem ca si pana acum .  
  Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate .  
  Dl Ps propune trecerea la pct 4 din ordinea de zi si anume : Proiect de 
hotarare privind aprobarea Planului de salubrizare si curatenie al comunei 
Voinesti pe anul 2015 ; In acest sens  dl viceprimar prezinta planul (anexa in 
dosar ) .  
     D-na Motoiu M in calitate de presedinte al comisiei nr 2  afirma  ca , comisia 
a  fost de acord  cu proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil , precizand ca 
planul este complet si restructurat  , solicitand ca , consilierii sa transmita in 
teren  mesajul de implicare mai mare a cetatenilor in realizarea lui .  
  Dl Primar adreseaza rugamintea consilierilor   de a transmite cetatenilor sa nu 
mai arunce  gunoaie pe Dambovita , la capete de pod , de asemenea bostina 
sau craci . Sa se stabileasca  puncte  unde se strang cracile , de exemplu la 
Oncesti – la Mutiloaia , la Voinesti – pe Muret , la Izvoare – in Brana  si ii vom 
anunta pe cei de la Supercom sa le colecteze . Dar problema este ca unii au pus 
ciment , boltari , chiar in containerul de la targ .  
 Dl Bucura N sesizeaza ca sunt unele persoane la Burlanesti care  au facut sant  
si da bostina pe sant.  
 Dl Troneci  afirma ca am realizat  in comuna  obiective turistice , le-am pus in 
evidenta , dar DN 72 A  care traverseaza comuna   pe o distanta  mare  arata 
deplorabil , santurile sunt neigienizate , propunand   ca cei care beneficiaza  de 
ajutor social si  sunt obligati sa presteze munci in folosul comunitatii  sa curete 
santurile . 
 Dl Primar afirma ca este intru tot de accord cu acest lucru , dar sa se faca 
adresa si la  Compania Nationala a Drumurilor , privind acest aspect .  
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  Dl Ps considerand epuizat acest  punct  , supune la vot proiectul de hotarare 
care se aproba in unanimitate. 
  Dl Ps propune trecerea la pct 5 din ordinea de zi si anume   Proiect de 
hotarare privind negocierea redeventei de concesionare  cu SC Babay  Com SRL   
In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta raportul si proiectul 
de hotarare ( anexa in dosar ) . Aceasta prezinta initial solicitarea 
administratorului Pantea Traian si apoi propunerea pentru noua redeventa   .  
  Dl Bucura Neculae   ,in calitate de  presedinte al comisiei nr 1 afirma ca 
,comisia a analizat acest plan si a fost de acord in unanimitate cu acesta , 
avizand proiectul de hotarare , fiind de accord cu suma de 850 euro /an  .     
  Dl Erculescu Gheorghe  afirma ca nu este impotriva cu aceasta reducere   
intrucat nu au putut  sa faca nimic , nu au fost fructe de 2 ani .  
  Dl Primar afirma ca  aceste  imobile au fost cumparate  de la Tolescu , in 2004 
cu suma de 6000 lei , iar la ora actual , aceasta firma , pe concesiune , din 2011 
incoace  a achitat Consiliului Local suma de 25 085 lei .  
   Dl  Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate .  
   Dl Ps propune trecerea la pct 6 din ordinea de zi si anume : Proiect de 
hotarare privind  achizitionarea serviciului  de consultanta juridica si 
reprezentare  in instanta;    In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a 
prezenta raportul si proiectul de hotarare ( anexa in dosar ) .  Aceasta prezinta 
stadiul cauzelor litigioase aflate pe rolul  instantelor judecatoresti si raportul 
privind necesitatea achizitionarii acestui serviciu .  
   Dl Erculescu Ghe afirma ca la firma sa are angajat un avocat caruia  ii da pe 
luna 1000 lei  si nu sunt atatea procese .   
   Dl Primar completeaza : marea majoritate a proceselor pe rol sunt cu Cercel 
Serban , Tomescu V, Romfruct , Neagu Florin ( in special penale) .  Afirma ca  
pentru penalele cu Neagu Florin ( personale ) are avocatii dumnealui , platiti de 
dumnealui personal . Afirma ca cele mai grele , dar si cele mai importante 
procese ale Primariei sunt : cel pe revendicare cu most. Tachescu Alexandrina 
si cel in baza Legii 160/2010 , de reconstituire al dreptului de proprietate al 
Comunei Voinesti . Afirma ca toate actiunile au fost solutionate  favorabil de 
catre acest cabinet , avocatul anterior Dinu ,  a fost avocat al Statiunii , dar 
Statiunea a pierdut suprafete mari de teren , fiind in acelasi timp pe rolul 
instantelor 3 dosare de reconstituire de teren din SCDP  in suprafete mari , 
castigand numai Ioana Anastasescu .  
  Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare  care se aproba in unanimitate .  
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  Dl Ps propune trecerea la pct 7 din ordinea de zi si anume  Informare privind 
activitatea viceprimarului comunei Voinesti in anul 2014;   
 Dl viceprimar citeste informarea ( anexa in dosar ) prezentand  detaliat 
actiunile .  
 Dl Ps considerand epuizat acest punct , propune  trecerea la pct DIVERSE .  
 Astfel citeste cererea lui Draghici Ileana  care solicita pentru intretinere 
suprafata de teren din domeniul public – Gradinita Oncesti .  
 Dl Bucura N sugeaza sa I se dea in continuare suprafata spre intretinere .  
 Dl Primar propune de a se planta pe ac suprafata pomi , asa cum se va 
proceda si in pct “Fosta  Primarie  Voinesti “, pct Fost Internat Liceu Agricol . 
Face aceasta propunere pentru ca exista riscul ca in viitor diversi vecini sa 
mute gardul  si ne vom trezi ca  nu vom mai avea suprafata .  
  Dl Ps intreaba consilieri , acestia se exprima cu 12 voturi pentru propunerea 
dlui primar , impotriva 2 voturi ;  
  Dl Erculescu propune de a se face raspuns acestei doamne sis a se specifice si 
ca elevii de la  scoala si gradinita  vor trece pe aceasta  suprafata  , swpre 
magazin.  
 Dl Primar anunta ca dupa efectuarea evaluarii  de la Statia de Epurare se va 
prezenta Consiliului local situatia .  
  De asemenea anunta ca in saptamanile urmatoare se va  adopta si bugetul , 
se va discuta si de imprumutul de 12 miliarde lei vechi facut in anul 2005 , 
scadenta fiind in iunie 2015 . In ceea ce priveste Reabilitarea drumului de la 
Izvoare  si Suduleni afirma ca aceasta investitie de 17-18 miliarde vechi ( cota 
50 % cu Consiliul Judetean Dambovita ) , poate va fi necesar un nou imprumut  
De asemenea in cadrul GAL perioada 2014-2020 , proiecte pe 322  Strada 
Cornatel Manga sau constructia unui pod ( cca 100000 euro ) , pentru ca pe 
cofinantare nu mai e posibil . Astfel pentru modernizarea ac drum este necesar 
ca cetatenii  sa-si dea gardurile inapoi ptr ca drumul sa aiba minim 7 m latime .  
  Afirma ca lucrarile de la Sc Voinesti  care au stagnat in 2010 , fiind in aceeasi 
situatie cu Liceul Agricol  , vor fi reluate , de asemenea o reabilitare la Sc cls V-
VIII Gemenea (  va intra la finantare anul acesta ) , apoi este canalizarea din 
Voinesti , apoi 6 Km extindere pe strazile din Voinesti, iar din 2017 , pentru 
stradutele pentru care nu se vor putea accesa bani europeni , din buget .  
   Atentioneaza ca dupa data de 1 04 2015 , va aplica intru totul legea privind 
restantele la bugetul local  din impozite si taxe . 
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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  
Popa Claudiu      jr. Popescu Otilia               
    
 
     
         
        
  
     
  
 

 


