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JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI 
Consiliul Local Voinesti  
Nr.              15 04 2013  
 
          PROCES VERBAL  
  ------------------------------------- 
 Al  sedintei ordinare a Consiliului Local Voinesti  din  data de  10. 04  . 2013 , orele 
l7  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  
De asemenea la sedinta sunt prezenti 2 membri ai televiziunii MDI – Adriana  
Raceanu si Obagila Ion , sedinta fiind publica . Este prezent, urmare a convocarii si 
dl Troneci Dumitru .  
  Dl Presedinte Antofie  Viorel  declara sedinta deschisa . In acest sens intreab 
aconsilierii daca sunt obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei anterioare . 
Nu se fac obiectiuni de catre consilieri .  
  Dl Presedinte citeste proiectul ordinii de zi anuntate :   
1. Proiect de hotarare privind luarea act  de  Hotararea nr 92/25 02 2013 si a 
Hotararii  nr 112 /25 03 2013  a Biroului   de Coordonare Nationala  al Partidului 
Poporului – Dan Diaconescu  - de retragere a sprijinului politic pentru dl Neagu 
Florin Mihail  in vederea constatarii  incetarii mandatului de consilier local  si 
declararea vacant a locului acestuia.  
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local  al dlui 
Troneci Dumitru  ( lista candidatilor  PP-DD) . 
3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 29/ 28 03 2013  de aprobare a 
bugetului local al comunei Voinesti pe anul 2013 . 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea  bugetului local al comunei Voinesti pe 
anul 2013 . 
 5.Proiect de hotarare privind  constituirea  comisiei  special pentru  inventarierea  
conductei  de otel   montata     in cadrul  proiectului “ Extindere alimentare cu 
gaze   naturale  pentru satul Gemenea Bratulesti “. 
6. Diverse .  
   Dl Presedinte supune la vot ordinea de zi anuntata , aceasta se aproba in 
unanimitate .  
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   Dl Presedinte propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct . In acest sens  
da cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta referatul constatator cu privire la 
situatia aparuta   , referitor la Hotararea nr  92/2013 si hotarare nr 112/25 03 
2013 emise de Biroul National de Coordonare al Partidului Poporului – Dan 
Diaconescu de retragere a sprijinului politic pentru domnul Neagu Florin Mihail in 
vederea constatarii incetarii inainte de termen a mandatului de consilier local si 
declararea vacanta a locului acestuia.   In acest sens d-na secretar citeste ambele 
hotarari  , citind si articolele 9 , lo , 11 , 12  din Legea 393./2004 privind  Statutul 
alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare . De asemenea  d-na 
secretar  citeste adresa  inaintata pe data de 28 03 2013    catre dl Neagu Florin . 
De asemenea  citeste adresa  inaintata de Presedintele  PP DD – Dambovita in 
data de 5 04 2013 , care confirma retragerea sprijinului politic din cadrul 
consiliului local al dlui Neagu Florin , precum si pentru supleantul pe lista 
Partidului PP-DD , adica pentru dlui Tomescu Victor , partidul sustinandu-l pe dl 
Troneci Dumitru , adica , a treia pozitie din lista   .  
  Urmeaza discutii :  
  Dl Neagu Florin  precizeaza  ca in Hotararea nr 112/25 03 2013 a Biroului 
National al PP DD   isi pastraza calitatea de membru al partidului  si are toate 
drepturile    si obligatiile ce decurg din aceasta calitate . ori in conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organizare si functionare al CL Voinesti art 10   lit h 
indice 1  , mandatul inceteaza  prin pierderea calitatii de membru , dumnealui la 
ora actual , conf acestei hotarari are calitate a de membru .  Afirma in continuare 
ca nicaieri  nu scrie ca se aplica doar sanctiunea , adica retragerea sprijinului 
politic . De asemenea afirma ca PP- DD nu –i poate retrage sprijinul politic , chiar 
si in ROF-ul Consiliului local ,nu  scrie asa ceva .  
 Dl Bucura Neculae afirma ca  la ora actuala partidul a  hotarat sa I se retraga 
sprijinul politic , iar Consiliul local numai a luat act de aceasta hotarare . 
Dumnealui va trebui sa lamureasca aceasta situatie cu Partidul PP DD , consiliul 
local numai constata aceasta situatie .   
 Dl Petrescu  Gheorghe afirma ca  nu cunoaste indeaproape Statutul PP DD  si 
sanctiunile pentru membrii acestui partida , dar  cunoaste ca la data  depunerii 
juramantului de catre toti consilierii , dupa alegerile din 10 iunie 2012 , consilierii 
au multe indatoriri si drepturi . Ca atare , dl Neagu Florin , de l acea data , 
sistemat nu si-a respectat juramantul de credinta fata de locuitorii comunei si fata 
de  bunul mers al comunei . Astfel dumnealui  ,  a fost impotriva la 99% din 
proiectele de hotarari care s-au adoptat de Consiliul local Voinesti , fie ca era 
vorba de proiecte de dezvoltare , de buget , de taxe  sau alte hotarari care  aveau 
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impact asupra dezvoltarii comunei .  In final afirma ca dl Neagu Florin nu 
reprezinta comunitatea si nici calitatea de consilier .  
   Dl Primar afirma urmatoarele :  ziua de 10 04 2013  prezinta un eveniment cu 
care Consiliul Local nu s-a mai  confruntat . Precizezaza ca dl Neagu Florin va 
trebui sa-si clarifice situatia cu partidul din care face parte , pentru ca in consiliul 
local Voinesti nu avem consilier local nici un independent .  Considera ca trebuie 
sa explice consilierilor ca retragerea sprijinului politic inseamna ca dl Neagu Florin  
nu mai reprezinta partidul in Conmsiliu Local prin votul uninominal .  
 Doreste sa-I multumeasca dlui Neagu Florin  ca a fost present la sedintele 
consiliului local , din cele 6 luni scurse de la alegerile din iunie 2012 ; precizeaza ca 
nu a votat nici un proiect de hotarare initiat de dumnealui  , sau de executiv. 
Referitor la adoptarea hotararii de astazi , domnii consilieri vor vota , iar dl Neagu 
Florin , cu siguranta se va adresa instantei de judecata . Se adreseaza dlui Neagu 
Florin  pentru ca acesta sa inteleaga ca nici unul din consilieri , si nici chiar 
dumnealui  , ca primar  nu are  nici  o contributie  la aceasta situatie , hotararile au 
fost luate si adoptate de Partidul  PP- DD, de aceea probleme sunt  intre dl Neagu 
Florin si Partidul PP-DD.  
  Dl Neagu Florin afirma ca dl primar face o grava eroare , in sensul ca Hotararea 
nr 92 are  suspendat  efectul juridic .  
 Dl Primar il intreaba – “ de ce nu ati contestat-o “ . 
 Dl Erculescu Gheorghe afirma ca odata retras sprijinul politic din consiliu local , 
consiliul local ia doar act de situatia aparuta; 
 Dl Bucura Neculae afirma ca dl Neagu Florin a candidat ca , consilier local pe  lista 
PP –DD si nu a altui partid , sau ca independent. 
  Dl Presedinte considerand  discutiile incheiate   solicita consilierilor  de a-se  
exprima  referitor la adoptarea acestei hotarari de luare act de situatia aparuta 
privind  constatare a incetarii ininte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al dlui Neagu Florin si declararea vacanta a locului acestui  .  
 In acest sens supus la vot acest proiect de hotarare se adopta cu  13 voturi 
“pentru” , o “abtinere” , dl Oncescu Marius , consilierul in cauza   nu voteaza, 
adoptandu-se Hotararea nr 31 a Consiliului Local Voinesti .  
 Dl Primar atentioneaza pe dl  Neagu Florin ca , dumnealui nemaiavand calitatea 
de consilier local   poate  sa  se aseze  pe scaunele   rezervate publicului , lasand 
liber locul la masa  consilierilor  sau dupa caz , daca nu mai doreste sa asiste  , sa 
paraseasca sala .  
 Dl Neagu Florin paraseste sala.  
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Dl Presedinte considerand epuizat acest punct din ordinea de zi propune trecerea 
la pct 2 din ordinea de zi si anume validarea  noului mandat de consilier local al 
dlui Troneci Dumitru .  
 In acest sens d-na secretar precizeza ca pentru validarea noului mandat  este 
necesara  adoptarea unei hotarari din partea consilierilor privind reorganizarea 
noii comisii de validare a Consiliului local , intrucat dl Neagu Florin facea parte din  
comisia de validare .  
  In acest sens consilierii sunt de acord in unaimitate .  
  Dl   Bucura Neculae  propune pe dl Lambuta  Nicolae , propunere care se aproba 
in unanimitate, adoptandu-se hotararea nr32 a Consiliului local .  
 In vederea adoptarii propunerii de validare a noului mandat, comisia de validare 
se retrage pentru deliberare , astfel ca aceasta va constata prin proces verbal 
conditiile de validitate a mandatului dlui Troneci  Dumitru .  
    Astfel ,  comisia de validare prezinta procesul verbal  in care se concluzioneaza 
ca sunt indeplinite conditiile legale pentru validarea noului mandat de consilier 
local al domnului Troneci Dumitru.  
  Dl Presedinte invita pe dl Troneci Dumitru sa depuna juramantul de credinta , 
anexa in dosar , acesta citind si jurand cu mana pe Constitutie si pe Biblie.  
Dupa depunerea juramantului  dlPresedinte supune la  vot validarea mandatului 
de consilier al dlui troneci Dumitru , care se aproba in unanimitate .  
  Dl Presedinte  propune trecerea  la pct 3 din ordinea de zi si anume revocarea 
HCl nr 29 /28 03 2013  de aprobare  a bugetului local pe anul 2013 . In acest sens 
d-na secretar citeste  expunerea de motive , anexa in dosar si precizeaza ca se va 
adopta o noua hotarare , cu noile cifre  bugetare .  
    Dl Bucura Neculae , in calitate de presedinte  al comisiei nr 1 afirma ca , comisia 
a studiat  proiectul  si expunerea de motive  si  comisia l-a avizat favorabil .  
 Dl Antofie Viorel , in calitate de presedinte al comisiei nr 3  afirma ca , comisia a 
analizat proiectul de hotarare si a fost de accord in unanimitate .  
 Dl Presedinte supune la vot proiectul de hotarare privind revocarea HCl nr 
29/2013 , care se aproba in unnaimitate .  
 Dl Presedinte propune trecerea la pct 4 din ordinea de zi si anume aprobarea 
bugetului local pe 2013 , cu noile cifre bugetare . In acest sens da cuvantul d-nei 
contabil Predica iLeana pentru a prezenta raportul ( anexa in dosar ) precum si 
proiectul de hotarare .  
 Dl Bucura neculae in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a 
analizat noul buget si a fost de acord cu cifrele  propuse de executiv  .  
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 Dl Erculescu Gheorghe  concluzioneaza ca cifrele bugetare s-au redus ,fara 
capitolul Autoritati Publice .  
  D-na contabil raspuns : am redus de la Bunuri si Servicii cu 100 mii lei , de la 
transferuri interne cu 31 mii lei , de la transporturi , astfel ca pe total suma s-a 
diminuat cu 1 miliard  lei vechi .     
    Referitor la   motivul revocarii   HCL nr 29/2013 si in special privind noile cifre 
ale bugetului ,domnul Primar , afirma ca  de la Directia de Finante au venit doua 
adrese , care nu se completau una pe cealalta, dar acest lucru nu se va mai 
intampla de aici inainte , pe una din adrese era un surplus de 4 miliarde lei ( vechi 
) . De asemenea spera ca bugetul va fi intr-adevar cel care a fost discutat anterior , 
adica si cele 4,3 miliarde lei , neprinse acum .  
    De asemenea afirma ca daca va fi necesar ca , Consiliul local sa faca vreun 
imprumut , atunci il va face .  
 Dl Presedinte considerand ca nu mai sunt alte discutii , supune la vot proiectul de 
hotarare care se aproba in unanimitate . 
 Dl Presedinte propune trecerea la pct 5 din ordinea de zi   si anume constituirea 
unei comisii speciale, care sa inventarieze   teava de otel ce a fost ingropata 
pentru extinderea de gaze , pe Campul Voinestiului .  
   In acest sens da cuvantul dlui Primar pentru a prezenta situatia .  
Acesta  aminteste consilierilor cum s-a derulat obiectivul de investitie de 
alimentare cu gaze in comuna Voinesti : Acesta precizeaza ca  lucrarea a fost 
inceputa in 2001 , a fost receptionata in 2004 , iar in anul 2008 urma sa se faca 
extinderea , numai ca fostul Primar  a semnat un act aditional   la contractual  cu  
PETROM- ul, in sensul ca orice extindere de gaze , se va face pe raza comunei 
Voinesti numai  cu contributia proprie a Consiliului local Voinesti .      Astfel ,exista 
ingropata , aproape 1 km de teava de 6 toli , pe care PETROM-ul nu o recunoaste . 
Urmare a schimbarii solutiei tehnice ,prin HCL nr 27/2011 , teava de PE ,  necesara 
pentru extindere  este deepozitata la SCPP Voinesti , dar cea veche va trebui 
inventariata si apoi valorificata. De aceea este necesara  inventarierea  la metro 
liniar , nu la Kg .  Dupa inventariere  se va prezenta Consiliului local un proces 
verbal , numai acesta va putea hotara cum se va valorifica.  Precizeaza  ca suma 
incasata din valorificarea ei va fi un venit propriu la bugetul local . De  aceea 
doreste ca din aceasta comisie sa faca parte dl viceprimar , dl Antofie Viorel , dl 
Bucura Neculae .  
   Dnul Bucura Neculae in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca aceasta 
comisie a analizat proiectul de hotarare  si comisia l-a avizat favorabil .  
   D-nul presedinte  supune la vot propunerea care se voteaza in unanimitate . 
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 Dl Primar precizeaza  ca si podul de la Gemenea Oncesti  , care cantareste 10 
tone , va fi dus tot in Oncesti, la Dobrin .  
  Dl Ps propune trecerea la pct Diverse .  
1. Dl Erculescu Gheorghe  precizeaza  de a se lua masuri pentru ca la intrarea de 

la Supercom , la targ sunt balti .  
2. Dl Rosu Vasile  il felicita pe dl  Troneci Dumitru pentru functia de consilier  in 

care a fost validat  si – I doreste acestuia ca  sa faca tot ce –I va sta in putinta 
pentru binele  comunei Voinesti .  

3.  Dl Troneci Dumitru adreseaza multumiri  pentru validarea in functia de 
consilie local si precizeaza urmatoarele : disputele politice sa fie  doar pe 
durata mandatului , doreste ca opozitia sa fie constructiva   si nu o frana in 
dezvoltarea localitatii . Acultand , la tot ce s-a discutat  afirma ca este o 
mandrie pentru consilieri , ca   veniturile comunei curg , din activitatea depusa         
De aceea considera ca proiectele si investitiile care se vad in comuna sa ne 
conduca la  utilitatile si confortul de oras .  

4. Dl Antofie Viorel solicita  de a se face un recensamant al tractoarelor din 
comuna pentru ca au aparut unele noi si nu sunt nici inregistrate . Doreste ca 
la o sedinta viitoare sa se prezinte situatia tractoarelor inregistrate si 
inmatriculate , iar consilierii sa precizeze care tractoare sunt sau nu sunt pe 
acest tabel . De asemenea atrage atentia privind mizeria care este la grajdurile 
lui Liviu Oncescu , din satul Voinesti .   

  Dl Presedinte 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 doua exemplare .  
 
 
PRESEDINTE SEDINTA      SECRETAR  
ANTOFIE VIOREL       POPESCU OTILIA  
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