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   P R O C E S   V E R B A L  
  ----------------------------------------------------- 
  Incheiat azi 29 06 2015 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local 
Voinesti ora 20 , la sediul acestuia  
 
 
    La sedinta participa un numar de 15 consilieri locali din numarul total de 15 din 
cat este alcatuit acesta . La sedinta participa dl Sandu Gabriel in calitate de primar 
Nu se fac obiectiuni asupra  procesului verbal  al sedintei anterioare .  
 Dl Ps – Rosu Vasile  citeste proiectul ordinei de zi anuntate  :  

1. Proiect  de hotarare privind  insusirea Raportului de evaluare a obiectivului   
      “ Colector canalizare si Statie de Epurare  Voinesti “ active   fara utilizare    
      originala si nefunctionala ; 
2. Proiect de hotarare privind casarea unor bunuri  care apartin domeniului  
      public si privat  al comunei Voinesti , aflate in administrarea Consiliului 
      Local Voinesti ; 
3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 71/ 15 12 2014 privind  
      trecerea  din domeniul public al comunei Voinesti in domeniul privat al     
      acesteia   a bunurilor aflate in inventarul “ Statiei de Epurare Voinesti “; 
4. Proiect de hotarare privind corectarea pozitiei 262 din Inventarul  
     domeniului public al comunei Voinesti “ Statie de tratare  de neutralizare si  
     de epurare  a apelor “  
5. Proiect de hotarare privind valorificarea  prin vanzare la licitatie a bunurilor  
     casate  - activelor  de natura UCM +UFM fara utilizare originala si  
     nefunctionala     ale  obiectivului      “ Colector canalizare si Statie de Epurare   
     Voinesti “ ; 

      6. Proiect de hotarare privind modificarea taxei de habitat cu destinatie specia 
           la de salubrizare conform anexei 5108/ 19 06 2015  emisa de ADI “ 
           Reabilitarea colectarii transportului , depozitarii , prelucrarii deseurilor 
           solide  in judetul Dambovita” ,  
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7.Informare privind stadiul cauzelor litigioase in care UAT Comuna Voinesti ,  
     Comisia Locala Fond Funciar , Primaria , Primar sunt parte ; 
8.Diverse.  
  D-na secretar anunta ca solicita suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de 
hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in valoare 
de1 061 ooo lei , raport prezentat de d-na contabil . 
 Dl Ps supune la vot ordinea de zi , inclusive punctual suplimentar care se 
aproba in unanimitate .  
  Dl Ps propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct si anume :   Proiect  de 
hotarare privind  insusirea Raportului de evaluare a obiectivului        “ Colector 
canalizare si Statie de Epurare  Voinesti “ active   fara utilizare         originala si 
nefunctionala” . 
  In  acest sens da cuvantul d-nei secretar  pentru a prezenta raportul si 
proiectul de hotarare (anexa in dosar ) . Aceasta precizeaza ca  raportul a fost 
intocmit de SC Eval Procons SRL  , iar aceasta a evaluat activul  la suma totala 
de 35 019,12 lei  compus din 32 003,02 lei  valoare justa a imobilului( C+M) , 
cat si 3 016 ,1 lei  valoare  de recuperare (UCM+UFM ).    
  Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a 
analizat acest  proiect de hotarare si  Raportul de Evaluare   si l-a avizat 
favorabil in unanimitate . 
       Dl  Ps considerand ca nu 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 si anume :  Proiect de 
hotarare privind casarea unor bunuri  care apartin domeniului       public si 
privat  al comunei Voinesti , aflate in administrarea Consiliului       Local 
Voinesti ;  
       In acest sens da cuvantul da cuvantul d-nei secretar  pentru a prezenta 
raportul si proiectul de hotarare(anexa in dosar ) . Aceasta  precizeaza ca in 
baza OG112/2000 si ale Legii 213/1998 a proprietatii publice si implicit  in 
urma raportului  intocmit de SC Eval Procons SRL, partile componente ale 
“Colector canalizare si Statie de Epurare  Voinesti “ active   fara utilizare         
originala si nefunctionala”  , respectiv 3 016 ,1 lei  valoare  de recuperare 
(UCM+UFM ) pentru a fi scoasa din functiune , trebuie sa fie trecuta cu acordul 
CL in domeniu privat  si numai ce este in acest domeniu  se va scade din 
valoarea de inventar a activului. 
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   Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a 
analizat acest  proiect de hotarare si  Raportul intocmit de secretar    si l-a 
avizat favorabil in unanimitate . 
      Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba in unanimitate.  
      Dl Ps propune trecerea la pct3. din ordinea de zi si anume: Proiect de 
hotarare privind revocarea HCL nr 71/ 15 12 2014 privind       trecerea  din 
domeniul public al comunei Voinesti in domeniul privat al        acesteia   a 
bunurilor aflate in inventarul “ Statiei de Epurare Voinesti “.  
     In acest sens da cuvantul da cuvantul d-nei secretar  pentru a prezenta 
raportul si proiectul de hotarare(anexa in dosar ) .Aceasta , reaminteste 
consilierilor continutul HCL nr 71/2014 , faptul ca la data cand a   fost adoptata  
nu se cunosteau valorile exacte ale  activelor ce urmau a fi scoase din 
functiune  , iar prin aceasta noua hotarare  care s- adoptat anterior s-au inscris 
datele corecte si reale ale  activelor ce se vor scoate din functiune .    
  Dl Antofie Viorel  in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca , comisia 
a analizat acest  proiect de hotarare si  Raportul intocmit de secretar    si l-a 
avizat favorabil in unanimitate .  
      Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba in unanimitate. 
     Dl Ps propune trecerea la pct4. din ordinea de zi si anume: Proiect de 
hotarare privind corectarea pozitiei 262 din Inventarul      domeniului public al 
comunei Voinesti “ Statie de tratare  de neutralizare si      de epurare  a apelor 
“. In acest sens da cuvantul da cuvantul d-nei secretar  pentru a prezenta 
raportul si proiectul de hotarare(anexa in dosar ) . 
    Aceasta precizeaza ca acest obiectiv , impreuna cu terenul sunt inscrise in 
pozitia 262  din Inventarul domeniului public al comunei Voinesti , motiv 
pentru care , in urma adoptarii hotararilor anterioare , valoarea de inventar  a   
bunului , adica “Colector canalizare si Statie de Epurare  Voinesti “ , la care 
adaugam si valoarea de inventar a terenului in suprafata de 4800 mp , cat 
figureaza in HG 166/2007  va fi  de 156 681,96 lei;  
 De asemenea si valoarea imprejmuirii  terenului , adica pozitia 263  va trebui 
inscrisa cu valoare de inventar ( aceasta fiind omisa ) de 15421,9 lei . 
 Toate aceste modificari  vor trebui comunicate catre CJ Dta – Directa 
patrimoniu , in vederea inscrierii corecte a datelor in  Anexa 82 la HG 
1350/2001 .    
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   Dl Antofie Viorel  in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca , comisia 
a analizat acest  proiect de hotarare si  Raportul intocmit de secretar    si l-a 
avizat favorabil in unanimitate .  
      Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba in unanimitate.  
   Dl Ps propune trecerea la pct5. din ordinea de zi si anume :Proiect de 
hotarare privind valorificarea  prin vanzare la licitatie a bunurilor      casate  - 
activelor  de natura UCM +UFM fara utilizare originala si      nefunctionala     ale  
obiectivului      “ Colector canalizare si Statie de Epurare       Voinesti “ ; 
    In acest sens da cuvantul da cuvantul d-nei secretar  pentru a prezenta 
raportul si proiectul de hotarare(anexa in dosar ) . Aceasta precizeaza ca 
valorificarea se face prin licitatie , in cond OUG 34/2006 si ale normelor de 
aplicare  ale acesteia, cu pretul de pornire de la  3 016 ,1 lei  valoare  de 
recuperare (UCM+UFM ), iar din CL pot participa 2-3 membri .  
  Dl Bucura N propune ca dl Antofie si  dl Erculescu sa faca parte din aceasta 
comisie .  
 Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a 
analizat acest  proiect de hotarare si  Raportul intocmit de secretar    si l-a 
avizat favorabil in unanimitate . 
    Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba in unanimitate.  

    Dl Ps propune trecerea la pct6. din ordinea de zi si anume: Proiect de hotarare 
privind modificarea taxei de habitat cu destinatie specia           la de salubrizare 
conform anexei 5108/ 19 06 2015  emisa de ADI “           Reabilitarea colectarii 
transportului , depozitarii , prelucrarii deseurilor           solide  in judetul 
Dambovita” .   

In acest sens da cuvantul da cuvantul d-nului viceprimar   pentru a prezenta 
raportul si proiectul de hotarare(anexa in dosar ) . Acesta prezinta anexa la adresa 
5108/ 19 06 2015  .  

Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a  
analizat acest  proiect de hotarare si  Raportul intocmit de secretar    si l-a avizat 
favorabil in unanimitate .  
 Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii supune la vot proiectul de hotarare 
care se aproba in unanimitate.  

 Dl Ps propune trecerea la pct7. din ordinea de zi si anume: Informare privind  
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stadiul cauzelor litigioase in care UAT Comuna Voinesti ,      Comisia Locala Fond 
Funciar , Primaria , Primar sunt parte ;  
   In acest sens da cuvantul da cuvantul d-nei secretar  pentru a prezenta raportul  
si aceasta situatie specificand ca in ultimele doua luni cele mai multe proc ese pe 
rol au avut ca petent pe Neagu Florin Mihail  , dosare civile , dar si dosarele penale 
( ca parte vatamata , faptuitor fiind dl Primar ) .  
  Dl Primar afirma ca si dosarul cu Bratu Adrian si Mariana este de asemenea un 
dosar destul de greu , parat si Romfruct SRL , pentru ca petentii solicita daune . 
Dosare grele sunt si cu SC Dambovita Constructii , cu Tonkievici . 

 Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii  propune trecerea la pct suplimentar 
 din ordinea de zi si anume: proiect de hotarare privind aprobarea contractarii 
unei finantari rambursabile in valoare de1 061 ooo lei , raport prezentat de d-na 
contabil . 
     Aceasta prezinta raportul ( anexa la dosar )  si  concluziile demararii procedurii 
de contractare , si faptul ca in urma tuturor analizelor  , Banca Carpatica ne poate 
oferi creditul in conditiile cele mai avantajoase ( adica aceasta nu mai cere nimic 
de la Fondul de garantare , ci vom garanta noi cu veniturile noastre , e vorba de o 
garantare de 120 % ).   

Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a  
analizat acest  proiect de hotarare si  Raportul intocmit de contabil     si l-a avizat 
favorabil in unanimitate .  
    Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii supune la vot proiectul de hotarare 
care se aproba in unanimitate.  
 Dl Ps propune trecerea la pct DIVERSE  din ordinea de zi. Executivul anunta ca nu 
au fost   alte solicitari / petitii , daca consilierii doresc sa prezinte o situatie .   
   Dl  Ps considerand ca nu sunt alte discutii propune incheierea lucrarilor sedintei , 
lucru cu care consilierii sunt de acord in unanimitate . 
 Drept pentru care am incheiat prezentul in 3 exemplare .  
 
Presedinte sedinta       Secretar  
Rosu Vasile        jr. Popescu Otilia 
 
 
 

 
 


