
JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNA VOINESTI  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
   P R O C E S – V E R B A L  
   --------------------------------- 
   Incheiat azi 16 05 2013 orele 19 in cadrul sedintei  
extraordinare a Consiliului local Voinesti ,  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 .  
  Dl Popa Claudiu propune ca presedinte de sedinta pe dl Bucura Neculae , 
propunere care se aproba in unanimitate . 
 Nu se fac  obiectii asupra procesului verbal al sedintei anterioare .  
 Dl  PS citeste proiectul ordinei de zi anuntate :  

1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local al comunei Voinesti  
pe anul 2013; 

2.  Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii  pentru  valorificarea  
conductei de otel  rezultata  in urma inlocuirii cu  teava de PE. 

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei  contractului de concesiune  
cu nr 11385 din 8 12 2004  incheiat cu CMI dr Motoiu Mihaela ; 

4. Informare cu privire la Decizia nr 16 /2013  a Camerei de Conturi  
Dambovita .  

5. Diverse .  
 Dl Ps supune la vot proiectul ordinii de zi anuntate  , care se aproba in 
unanimitate .  
 Dl Ps propune intrarea  in ordinea de zi cu primul punct .  In acest sens da 
cuvantul dnei contabil pentru a prezenta raportul , anexa la dosar .  D-na 
contabil precizeaza ca  suma cu care se rectifica este de 188 mii lei  pentru 
Sectiunea de dezvoltare  pentru investitia in derulare Campusul preuniversitar 
si Sala de sport .   
 Dl Bucura N in calitate de presedinte al Comisiei nr l afirma ca , comisia a 
analizat acest proiect de hotarare si a fost de accord in unanimitate cu acestea  
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Dl Ps nemaifiind alte discutii supune la vot proiectul de hotarare  care se 
aproba in unanimitate .  
 Dl Ps propune trecerea la pct 2 din ordinea de zi . In acest sens da cuvnatul 
dlui viceprimar care prezinta procesul verbal al comisiei special desemnata 
pentru inventarierea tevii de otel rezultata  din  dezgroparea acesteia de pe 
Campul Voinestiului , folosita pentru  eventuala extindere a alimentarii cu gaze 
din anul 2007 .  
  Acesta prezinta raportul comisiei , rezultand 794 ml de teava cu diametrul de 
160 mm, iar metrajele tevii fiind intre 5,5 m si 15,30 m .  
  Acesta  cantareste in fata consilierilor local 1 m liniar de teava , dezgolita de 
smoala in vederea stabilirii greutatii unui m liniar de teava – 25 Kg, precum si a 
stabilirii pretului unui kg de teava si implicit a unui m de teava .  
         Dl Primar explica urmatoarele : aceasta teava nu a fost recunoscuta ca a 
fost ingropata de nici o firma , deci firma careia i-a fost concesionata 
alimentarea cu gaze – respective PETROM SA .  
 Dl Primar afirma ca in 2002 a fost incheiat contractul cu PETROM-ul pentru 
comuna Voinesti , exceptie fiind satele Oncesti si Lunca , aceste sate urmand a 
fi alimentate in a doua etapa .  
  Dl priamr ,continua – in anul 2004 se face o receptive partial in satul Voinesti 
pe sectorul DN 72 A  si pe cateva strazi din interiorul satului Voinesti .   Dl 
primar afirma ca in contract , redeventa era stabilita la 5 lei / an , redeventa 
care se pastreaza si acum .  
 Dl primar precizeaza ca in anul 2007 , prin act additional , fostul primar Tita 
Mihai  si-a luat angajamentul ca  orice extindere de gaze se va face din bugetul 
local . Afirma ca in anul 2008 cand a solicitat extinderea pentru satele Manga , 
Minjina si Izvoare , directoarea de la  PETROM- a spus ca nu poate face 
PETROM-ul extinderea .  
 Dl Primar afirma ca cei mai multi abonati vor fi in satele Gemenea Bratulesti si 
Oncesti , precizand ca  pentru legatura cu Voinesti este ultima casa din 
Voinesti pe partea stanga . Atunci a spus celor de la PETROM ca exista o 
conducta de gaze  de aproximat 1 Km , ingropata pe tot parcursul DN 72 A – 
Camp Voinesti , pana la  intrarea in satul Gemenea ,  investitie facuta la 
vremea de atunci  de catre aceasta societate, insa aceasta societate nu o 
recunoaste ca fiind a lor , neexistand nicio  evident sau document pentru 
aceasta teava . In anul 2011 prin hotarare de Consiliu Local s-a schimbat 
Solutia tehnica  din teava de otel in teava de PE . IN present este atribuit  
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contractul de executie de lucrari pentru extinderea alimentarii in satul 
Gemenea Bratulesti   ,  iar azi , firma castigatoare a licitatiei a scos teava  de 
otel , iar comisia desemnata prin hotarare a consiliului local a inventariat-o     . 
Acum a fost curatat de  smoala 1 metru liniar de teava , pentru a a fi cantarita 
si stabilit pretul de valorificare catre populatie , teava vanzandu-se la metro , 
nu la kg. Afirma ca au rezultat si bucati strambe , care nu se vor vinde 
populatiei , ci se vor duce direct la firmele de colectare de fier vechi . 
Precizeaza ca i-au fost aduse 2 oferte  per kg  de o,9o lei si o,92 lei , dar pentru 
ca doreste transparent , vrea ca in sedinta de Consiliu local sa se stabileasca 
pretul de vanzare catre populatie  , vanzandu-se numai bucatile drepte .  
 Dl Bucura Neculae propune 1 leu /kg  
 Dl Sontea Neculae  propune 1,5 lei /kg. 
 Dl Erculescu Gheorghe propune 1,6 lei Kg , motivand ca teava este nefolosita .  
DE asemenea intreaba daca esista vreo adresa din partea pETROM despre 
aceasta teava .  
 Dl Primar raspuns : PETROM nu recunoaste teava ingropata de la SRM la 
Manga si nici pe aceasta  , de pe Campul Voinestiului. 
  DE asemenea precizeaza ca teava , odata dezgropata , Primaria nu-si poate 
lua angajamentul de a o pazi , intrucat costurile ar fi foarte mari. Le solicita 
consilierilor de a mediatiza , cum de altfel va face si Primaria prin diverse 
mijloace, de a anunta populatia ca poate achizitiona teava.  
  De asemenea solicita consilierilor de a-stabili ca nu se va pazi de catre 
Primarie .  
 Afirma ca in contul Primariei , bugetului local vor fi virati , in urma emiterii 
chitantelor , aproximativ 160 mil lei vechi .  
  Dl Troneci afirma ca pe raza comunei au fost furate galetile de la puturi . 
Considera ca cei de la fier vecghi vor da navala sa cumpere aceasta teava . 
Considera ca pretul ar trebui sa fie apropiat  de cel al fierului vechi pentru a se 
putea vinde .  
 Dl Ps supune la vot propunerile care voteaza dupa cum urmeaza:  
a) Pretul de 1,6 lei / kg – 2 voturi pentru si 13 impotriva ; 
b) Pretul de 1,5 lei /kg – 1 vot pentru si 14 impotriva ; 
c) Pretul de 1 leu /kg – 13 voturi  pentru   2 voturi impotriva ; 
 Astfel se adopta hotararea pentru pretul de 1 leu pe kg , deci 1 ml se va vinde 
la 25 lei .  
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 Dl Ps intreaba care este modalitatea de vanzare. Dl Primar raspunde ca in 
perioada    17 05- 31 05 2013 se va vinde catre populatie iar dupa aceea catre 
firmele specializate .  
   Dl Ps considerand epuizat acest punct in ordinea de zi propune trecerea la 
pct  privind prelungirea contractului de concesiune cu CMI dr Motoiu Mihaela . 
In acest sens da cuvantul dnei secretar  pwentru a prezenta raportul si 
proiectul de hotarare . D-na secretar prezinta raportul , anexa in dosar . 
Precizeza ca prin GAL , acest cabinet poate accesa fonduri europene pentru 
reabilitare , insa durata  contractului , necesara perioadei de  accesare , 
prevazuta in contract este insuficienta , motiv pentru care printr-o hotarare a 
CL se poate prelungi perioada , lucru dealtfel prevazut si in contract .  
  Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia a 
analizat proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil .  
  Dl Toma Cornel   secretar al comisiei nr 2 precizezaza ca si comisia  aceasta a 
avizat favorabil proiectul de hotarare . 
 Dl Antofie Viorel presedinte al comisiei nr 3 afirma ca si aceasta comisie a 
avizat favorabil proiectul de hotarare .  
  Intrucat nu mai sunt alte discutii , dl Ps supune proiectul de hotarare care se 
aproba in unanimitate ( d-na Motoiu neexercitandu-si dreptul de vor , ca fiind 
parte interesata  ).  
 Dl Ps propune trecerea la pct urmator din ordinea de zi privind  informarea  cu 
privire la decizia Camerei de Conturi Dambovita .  
 In acest sens, dl Primar citeste aceasta decizie , anexa in dosar . (copie )  
  Acesta afirma ca au fost sume de recuperate la taxe si impozite , la 
concesionari , privind depozitul de la izvoare al SCDP ( cumparat de o persoana 
Vladescu ) ,  imputarea sumelor  pentru  hrana la salariatii primariei , de 
recuperate unele sume de bani la unele persoane beneficiare  ale legii 
416/2001 intrucat acestea au declara ca nu au alte venituri , cand defapt aveau  
pensii, etc .  
  Dl Ps afirma ca a avut dreptate cand a atentionat contabila ca sumele ptr 
hrana trebuiau prinse la cheltuieli salariale .  
 Dl Primar afirma ca nu se inregistreaza acolo , ca s-a facut decizie de imputare  
pentru aceste sume .  
  In final , dl Primar afirma ca desi a fost un control minutios , amanuntit ,  nu 
au rezultat abateri grave .  
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 Dl Antofie precizeaza ca acest raport cat si decizia reprezinta oglinda 
executivului pentru activitatea sa.  
 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii propune trecerea la pct DIVERSE  
Astfel citeste cererea Preotului Didoaca Vasile care solicita titlu pentru 
suprafata cimitirului din Voinesti .  
 Dl Ps afirma ca  terenul aflandu-se in domeniu public , nu se va face titlu pe el.  
 Dl Antofie afirma ca la acest lucru trebuiau consultati si enoriasii . Acestia ce 
spun ?  
 Dl Primar afirma ca inDambovita sunt 89 de localitati cu 500 de parohii . 
Comuna Voinesti este printre  ultimele comune care nu au  eliberat titluri de 
proprietate ptr aceste cimitire . Afirma ca  in cazul in care CL aproba aceste  
lucruri , dumnealui isi va da demisia . Motiveaza  ca terenurile cimitirelor este 
domeniu public  si fiecare cetatean are  acolo un loc de veci de 2-3 mp , iar prin 
eliberarea TP exista riscul  ca Arhiepiscopia Targoviste sa incheie un contract 
de concesionare cu o firma  sis a se plateasca bani grei pentru un mormant 
poate 50 -100 mil lei vechi .  
 Dar Preotii parohi sunt obligati sa solicite consiliului local acest lucru .  
  Dl Ps  intreab consilierii daca sunt de acord , acestia resping in unanimitate 
aceasta solicitare .  
  Dl Troneci afirma ca in zilele de azi , inmormantarile au ajuns un fast , iar 
cimitire private se fac in multe localitati . Daca se doreste acest lucre , sa o faca 
cu banii  persoanei private respective , nu pe spinarea omului de rand .  
  Dl Ps citeste cererea lui Neagu Florin prin care solicita documentele care au 
stat la baza  emiterii HCl nr 35/2013  si temeiul juridic .  
 D-na secretar anunta consilierii ca i-a raspuns acestuia in sensul ca déjà , 
inainte de sedinta din lo o4 2013 , acesta si-a luat copii conform cu originalul 
de pe materialele sedintei  si hotararile Partidului PP DD i-au fost inaintate cu 
confirmare de primire  .  
 Dl Ps afirma ca , Consiliul local nu are nimic in plus de obiectat , a fost  ridicat 
sprijinul politic de catre partid, iar daca ne-a dat in judecata Solutia o va da 
instanta . 
 Dl Primar doreste sa precizeze urmatoarele :         
       Referitor la subventia pentru islazurile comunale :  
“In anul 2008 , Primaria , pentru CL a depus cerere de subventie pe islazuri si 
masuri de agromediu  , pentru asa zisii crescatori de animale din comuna – 
Ionica Oprea , Rica Nabarjoiu , ing Padure Eusebiu . La vremea  respectiva s-au  
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facut conventii  cu aceste persoane , primeau banii  si—I varsau la CL . N-am 
facut scandal desi am sesizat ca este o ilegalitate .  Insa cand am primit banii au 
fost toti penalizati .  
In anul 2009 am considerat sa ia subventia CL – 1,3 miliarde lei vechi . Cu acesti 
bani s-au facut lucrari tot pe islazuri – Ruda, Muret , Glodu , Grui – adapatori , 
instalatie de apa , la fel si in Valea Scheii , am pietruit drumurile spre islazuri .  
  Din anul 2011 Neagu Florin si Cristi Prodan  au facut reclamatii  referitor la 
aceste subventii . In anul 2011  a fost efectuat un control de catre 
reprezentantii APIA si au fost declarate suprafete din islazuri , neeligibile la 
plata . Astfel au fost imputati banii primiti si s-au calculate penalitati .  Precizez 
ca toti banii  cheltuiti  au fost justificati prin procese verbale de receptive la 
lucrarile efectuate pe islazuri ,  in total 4,5 miliarde lei vechi .  
   In toamna 2011 am atacat procesele verbale de control , am platit expertiza 
si au fost anulate procesele verbale de control , facute de APIA . Precizez ca la 
ora actuala avem cu APIA, 6 procese    . La ora actuala si APIA recunoaste  ca 
aveam suprafata eligibila pe 2012 si mi-i va da .  
   In data de 16 04 2012 , Neagu Florin  imi face reclamatie la DNA  Bucuresti  , 
spre solutionare la  DNA Ploiesti  . Spun aceste lucruri pentru ca  ma 
deranjeaza aspectul ca desi el nu mai este consilier , mai exista consilieri care  
inca mai vorbesc cu el . Afirma ca azi , 16 05 2013 a  intentat la instanta 
impotriva lui , 2 procese  penale care se finalizeaza cu puscaria .  Dar se va 
solution in instanta. Face afirmatii catre mama mea , amenintand ca pe mine 
ma va baga in puscarie .  
         Tot aceleasi aspecte  le-a sesizat si controlului Curtii de Conturi din martie 
2013  ,dar din documentele prezentate la acest control , nu a  rezultat nici o 
abatere la cheltuirea banilor din aceasta subventie . Urmeaza in continuare 
solutionarea celorlate procese in instant , care vor fi castigate  urmare  a 
deciziei Tribunalului de anulare a rapoartelor de control .  
     Dl Neagu Florin si acum mai face sesizari desi la ora actual nu mai are 
calitate de consilier , dar , in sesizari isi aroga in continuare , aceasta calitate . 
Aspect care este tot de natura penala . “ 
 Dl Ps consideran epuizata ordinea de zi propune incheierea lucrarilor sedintei .  
Lucru cu care consilierii sunt de accord .  
Drept pentru care am incheiat prezentul in 2 exemplare .  
Presedinte sedinta      Secretar  
Bucura Neculae      Popescu Otilia   


