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  Incheiat azi 25 09 2013  in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local  
  Voinesti ora 19  
 
 
  La sedinta participa un numar de 15 consilieri  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 Bucura N propune  ca presedinte de sedinta pe dl Cutoi Gheorghe propunerea  
fiind aprobata in unanimitate. 
 Dl Presedinte citeste  proiectul ordinii de zi anuntate : 

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

2. Proiect de hotarare privind aprobarea administrarii in comun  de catre 
Consiliul Judetean Dambovita si Consiliul Local Voinesti a obiectivului drum 
communal DS 1190  din comuna Voinesti sat Gemenea ; 

3. Diverse.  
 Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate .  
 Dl Ps propune intrarea in 

 Ordinea de zi cu primul punct  . In acest sens da cuvantul dnei contabil  Predica 
Ileana  pentru aprezenta raportul , anexa in dosar . Aceasta precizeaza ca 
rectificarea se va face cu suma de 251 mii lei  compusa din 210 mii urmare a 
aprobarii depunerii cererii de rambursare ptr obiectivul  “ Modernizarea spatiilor 
de cazare si construirea unei Sali de sport in campusul pentru invatamantul 
profesional si tehnic preuniveritar , pentru zona de N-V a judetului Dambovita , 
comuna Voinesti si 41 mii lei urmare a aprobarii cererii de rambursare ptr 
proiectul Bisericuta de lemn din Oncesti .  



   Dl Bucura Neculae , in calitate  de presedinte al comisiei nr 1  afirma ca , comisia 
a analizat proiectul de hotarare si a fost de acord in unanimitate.   
 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 2 din ordinea de zi  privind aprobarea  
administrarii in comun a DS 1190 din Gemenea Bratulesti – strada Iugulesti  de 
catre Cosniliul Judetean Dambovita si Consiliul Local Voinesti . In acest sens da 
cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta raportul , anexa in dosar .  
  Aceasta prezinta raportul si modelul contractului de administrare, de asemenea 
anexat in dosar, prezentand  si valoarea contributiei fiecarei parti asociate 50%  
fiecare parte .  
   Dl Bucura N in calitate de presedinte  al comisiei nr l precizezaza ca , comisia a 
fost de acord cu proiectul de hotarare  in unanimitate .  
 Dl Antofie Viorel in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca, comisia a fost 
de acord cu  proiectul  de hotarare  in unanimitate .  
 Dl Ps considerand ca nu mia 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 – Diverse .  
 In acest sens citeste cererea lui Mares Mihaela care doreste sa deschida un 
chiosc   cu produse de patiserie,covrigarie   pentru elevii de la scoala Suduleni . Dl 
Primar afirma ca propunerea ar fi pentru o suprafata de pe platforma Caminului 
Cultural Suduleni , lucru cu care consilierii sunt de acord  in unanimitate .  
  Dl Erculescu Gheorghe intreaba care va fi programul la iluminatul public  ? 
  Dl Primar , raspuns – lampile sevor aprinde la  ora 20, 30 si se vor stinge  la ora 6.           
  Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte cereri  propune incheierea sedintei , lucru 
cu care consilierii sunt de acord . 
 Drept pentru care am incheiat prezentul in 2 exemplare .  
 
Presedinte de sedinta      Contrasemneaza  
Cutoi Gheorghe       Secretar  
        Popescu Otilia   


