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    P R O C E S  V E R B A L  
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  Incheiat azi 13 06  2013 in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului 
local Voinesti orele 16 , 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 Danut , in calitate 
de primar .  Nu se fac obiectiuni asupra   procesului verbal al sedintei anterioare.  
  Dl Presedinte Bucura Neculae citeste proiectul ordinii de zi anuntate:  
1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al comunei Voinesti pe 

anul 2013 ; 
 D-na secretar  solicita de a se suplimenta ordinea de zi cu doua proiecte de 
hotarare privind :  
a)-revocarea HCL nr 44/29 05 2013 cu privire la modificarea unei pozitii in 
Inventarul domeniului public al comunei Voinesti; 
b)- modificarea unei pozitii in Inventarul domeniului public al comunei Voinesti  
 Dl presedinte supune la vot proiectul ordinii de zi inclusiv suplimentarea 
acesteia cu cele doua puncte .  Supusa la vot ordinea de zi  se aproba in 
unanimitate .  
  Dl Presedinte propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct .  
 In acest sens da cuvantul d-nei  contabil pentru a prezenta raportul ( anexa  in 
dosar) . Aceasta precizeaza  ca  rectificarea de buget se refera la proiectul  de 
investitie  Bisericuta  de lemn din satul Oncesti . 
   D-l  Bucura Neculae  afirma ca ,in calitate de  presedinte al comisiei economice  
, comisia a analizat aceasta rectificare de buget si a fost de acord cu aceasta .  
 Nemaifiind alte discutii supune la vot proiectul de hotarare , care se aproba in 
unanimitate .  
  Dl Presedinte propune discutarea punctele suplimentare din ordinea de zi . In 
acest sens da cuvantul dnei secretar pentru a prezenta raportul , anexa in dosar . 
D-na secretar  citeste  raportul privind revocarea HCL nr 44/2013 care privea 



modificarea unei pozitii in Inventarul domeniului public al comunei Voinesti  di 
anume   datele de indentifiacrea al drumului communal DCl 67 – Str Raul Alb din 
Lunca . Aceasta precizeza ca echipa care a efectuat masuratoarea cadastrala  a  
luat un reper eronat , motiv pentru care lungimea de 1,8 Km rezultata este 
eronata .  
 Dl Ps  supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate de 
voturi .  
  D-na secretar citeste proiectul de hotarare privind modificarea  pozitiei din 
inventarul domeniului  public privind DCL 67 Str Raul Alb , aceasta avand 
lungimea  de 1,oo km   si valoarea de inventar de 54741.61 lei  .  
  Dl Ps considerand ca nu sunt alte discutii , supune la vot proiectul de hotarare 
care se aproba in unanimitate.  
  Dl  Ps  considerand  ca nu mai sunt alte probleme  de discutat  propune 
incheierea lucrarilor sedintei , lucru cu care consilierii sunt de acord . 
 Drept pentru care am incheiat prezentul process verbal .  
 
 
Presedinte sedinta       Secretar  
Bucura Neculae        Popescu Otilia      
         


