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    P R O C E S   V E R B A L 
   --------------------------------------------------- 
   Incheiat azi 28 10 2013  in cadrul sedintei ordinare a  
   Consiliului Local Voinesti ora 17  
 
  La sedinta participa  un numar de 15 consilieri locali din numarul total de 15 din 
cat este alcatuit acesta .  
 Nu se fac obiectiuni la procesul verbal al sedintei anterioare .  
 Dl Ps – Cutoi Gheorghe  citeste proiectul ordinei de zi anuntate :  

1. Proiect de  hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2013 ; 
2. Proiect de  hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita , 

prin contract de comodat , pe toata durata existentei constructiilor  catre 
SC OMV PETROM SA , a terenului aflat  in domeniul public al comunei 
Voinesti , in suprafata de 389 mp  situate in satul Voinesti  pe care se afla 
amplasata Statia de Reglare , Masurare si Predare  a gazelor naturale  59 
Voinesti ; 

3. Diverse .     
 D-na secretar  solicita de a fi inclus  in ordinea de zi  si proiectul de hotarare 
privind modificarea si completarea  Regulamentului de organizare si 
functionare  a Serviciului de ajutor social , ajutoare de urgenta , alocatii pentru 
sustinerea familiei  din cadrul SPCAS Voinesti . 
 Supusa la vot  ordinea de zi se aproba in unanumitate .  
 Dl Ps 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      aceasta rectificare se face pentru   Sectiunea de dezvoltare , 
Sectiunea de Functionare , prin virari de credite la invatamant , pentru 
obiectivul de investitii “ Extindere retea de   canalizare “ , retragerea 
sumelorde bani de la transporturi , drumuri – intrucat firma care a castigat 
licitatia SC SINCLAIR nici nu a inceput  lucrarea .  



  Dl Erculescu Gheorghe  intreaba  daca  procentul CL la canalizare este 50 % , 
daca s-au rambursat banii ?  
D-na contabil raspuns : CL trebuie sa faca dovada celor 50%  integral ‘. 
 Dl Bucura Neculae in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , comisia 
a analizat  raportul si a fost de acord cu rectificarea  bugetara  propusa de 
executiv . Solicita sa se prezinte executia bugetara la data de 30 09 2013 in 
sedinta viitoare , dorind ca  aceasta sa fie prezentata defalcat , pe salarii , pe 
toate capitolele , intrucat ea trebuia prezentata pana acum .   
  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 privind transmiterea  prin contract de comodat  
in folosinta gratuita ,pe durata existentei constructiilor catre OMV  Petrom a 
suprafetei pe care se afla amplasata SRM 59 gaze natural Voinesti .  In acest 
sens da cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta raportul , anexa in dosar .  
Aceasta prezinta documentele , specificand ca , constructiile sunt realizate din 
anul 1992 de PETROM GAZ, facand parte din documentatia de alimentare cu 
gaze .  Pentru semnarea contractului se desemneaza viceprimarul comunei . 
   Dl Bucura Neculae afirma ca ar fi trebuit sa I se perceapa  taxa , sa plateasca 
impozit pe teren , chiar daca constructiile sunt ale lor . D-na secretar 
precizeaza ca terenul ramane in proprietatea comunei , nu se instraineaza . 
  Dl Erculescu Gheorghe afirma ca practicc este  afectat terenul pentru  utilitate 
publica .    
  Dl Bucura Neculae , in calitate de presedinte al comisiei nr 1 afirma ca , 
comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare  chiar daca dumnealui a votat 
impotriva . 
  Dl Ps considerand  ca nu mai sunt alte discutii  supune la vot propiectul de 
hotarare care se voteaza cu 10 voturi pentru  si 3 voturi  impotriva ( Bucura 
Neculae , Erculescu  Gheorghe ,  Oncescu M) si 2 abtineri ( Toma C si Sontea N   
Dl Pe propune trecerea la pct 3 din ordinea de zi privind modificarea si 
completarea Regulamentului  de  organizare si functionare a Serviciului de 
ajutor social , alocatii de sustinere , alte ajutoare . In acest sens da cuvantul d-
nei secretar pentru a prezenta expunerea de motive , anexa in dosar  
 D-na secretar precizezaza ca aceste modificari se aduc  ca urmare a  HG 
778/2013 , incepand cu data de 11 noiembrie 2013  atat pentru ajutorul social 
, cat si pentru cel de incalzire si alocatii . 
 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 .  
 Dl viceprimar anunta ca  se va efectua o vizita in teren de catre APDRP Calarasi 
pe  strada Bisericii  din satul Oncesti , dorind o implicare din partea consilierilor 
din acest sat .  
  Dl Ps considerand 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  
Cutoi Gheorghe       Popescu Otilia    


