
 

JUDETUL DAMBOVITA  
COMUNAVOINESTI  
CONSILIUL LOCAL 
NR. 9650  din 2 08 2013 
 
 
    P R O C E S – V E R B A L  
  --------------------------------------------------------------- 
  Incheiat azi 31  o7 2013 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local 
Voinesti , orele 19 , la sediul acestuia  
 
 La sedinta participa un numar de 15 consilieri din numarul toptal de 15 din cat 
este alcatuit acesta . La sedinta participa dl Sandu Gabriel in calitate de primar . Dl 
Bucura propune  ca presedinte de sedinta pe dl Lambuta Nicolae   care se aproba 
in unanimitate .    
 Nu se fac obiectiuni asupra procesului verbal al sedintei anterioare .  
 Dl Ps citeste proiectul ordinei de zi anuntate :  
     1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe semestrul l al 
anului 2013 ;  

2    Proiect de hotarare privind   rectificarea bugetului local al comunei Voinesti     
      pe anul 2013 ; 
3 Proiect de hotarare privind   aprobarea indicatorilor tehnico – economici si  
     a caietului  de sarcini  - rest de executat  pentru obiectivul de investitie “  
     “Reabilitare Grup Scolar  Agricol Voinesti “ ; 
4 Proiect de hotarare privind aprobarea  suplimentarii cotizatiei  Comunei 

Voinesti in cadrul Asociatiei Grupului de Actiune Locala  “ Valea Ialomitei “; 
5 Proiect de hotarare privind aprobarea  montarii   indicatoarelor rutiere  

limitare  de viteza “ 40 Km /h “ si limitare tonaj  “ 7,5 tone “  in   satul  
Oncesti;  

6 Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei , statului de functii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Voinesti, a serviciilor si 
institutiilor publice locale subordonate Consiliului local Voinesti ;  

7 Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate al bibliotecii 
comunale “ Vasile Florescu “ din Voinesti pe anul 2012;  

8 Proiect de hotarare privind  aprobarea Planului de activitate si Calendarului 
Cultural al Bibliotecii Vasile Florescu din Voinesti ,pe  anul 2013 ; 
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9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Targului Saptamanal Voinesti . 
10 Diverse .       

 Supusa la vot ordinea de zi se aproba in unanimitate .  
Dl Ps  propune intrarea in ordinea de zi cu primul punct si anume  aprobarea 
executiei bugetare pe semestrul l al anului 2013 . In acest sens da cuvantul d-nei 
contabil pentru a prezenta expunerea de motive , anexa in dosar . Aceasta 
prezinta  executia pe capitole bugetare , dand explicatiile pentru fiecare  capitol .  
 Dl Bucura Neculae , in calitate de presedinte al comisiei nr 1  afirma ca , comisia a 
analizat raportul si a constata ca exista un grad de realizare a veniturilor de lo6,55 
% , cheltuielile s-au incadrat in prevederile bugetare , astfel ca , comisia a avizat 
favorabil executia bugetara . 
  Dl Erculescu Gheorghe  afirma ca s-a mai achitat si pe anul trecut o parte la 
iluminat si  in acest an tot mai sunt cheltuieli la acest capitol . De asemenea 
intreaba  de sumele cheltuite la  cultura . 
 Dl Primar raspuns : revizia la iluminat in comuna se face la 1200 de lampi si 
dureaza cam trei zile  , in fiecare an se ard cam 200 de lampi  , datorita 
fluctuatiilor de tensiune . Precizeaza ca un bec cu led  costa  60 lei  .  Sumele de la 
cultura se refera la cele cheltuite la Caminul Cultural Manga si cel de la  Gemenea  
 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii  supune la vot proiectul de hotarare 
care se aproba in unnaimitate .  
 Dl Ps propune trecerea la pct 2 din ordinea de zi  privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2013 .  In acest sens da cuvantul d-nei contabil pentru a prezenta 
raportul  la proiectul de hotarare , anexa in dosar .  
 Aceasta precizeaza ca suma  cu care se rectifica este datorata   transelor de plata 
la  investitiile de la Bisericuta din Oncesti si Campusul preuniversitar din Voinesti  .  
  Dl Bucura Neculae , in calitate de presedinte al comisiei nr l afirma ca , comisia a 
analizat proiectul de hotarare si l-a avizat favorabil .  
 Dl Ps intreaba daca sunt alte discutii.  NU.  
 Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate .  
 Dl Ps propune trecerea la pct 3 din ordinea de zi   “ Proiect de hotarare privind   
aprobarea indicatorilor tehnico – economici si      a caietului  de sarcini  - rest de 
executat  pentru obiectivul de investitie “   “Reabilitare Grup Scolar  Agricol 
Voinesti “  , in acest sens da cuvantul d-nei Curpene   Laura – inspector integrare 
europeana . Aceasta prezinta raportul si principalii indicatori economici care mai 
sunt de executat la acest proiect de investitie .   
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  Dl Erculescu Ghe  intreaba daca mai avem datorii la SC Dambovita ?  
 Dl Primar , raspuns – suntem cu plata la zi . 
  Dl Bucura Neculae , in calitate de  presedinte al comisiei nr l afirma ca , comisia  a 
analizat proiectul de hotarare si a fost de acord  cu suma de 960 806 lei ca valoare 
a investitiei , cu termenul de executie de 12 luni .  
  Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate .  
  Dl Ps propune trecerea la pct 4 din ordinea de zi si anume “Proiect de hotarare 
privind aprobarea  suplimentarii cotizatiei  Comunei Voinesti in cadrul Asociatiei 
Grupului de Actiune Locala  “ Valea Ialomitei “; In acest sens da cuvantul d-nei 
secretar pentru a prezenta raportul si propiectul de hotarare , anexa in dosar . 
Aceasta precizezaza ca  , cotizatia se va suplimenta cu inca 10 000 lei pe anul 
acesta , de la anul viitor fiind de 15 000 lei , toate acestea conform Hotararii  
Asociatiei GAL .  
  Dl Bucura Neculae intreaba cati angajati are acest GAL  si cate proiecte are 
comuna noastra  ; 
 Dl Primar precizeza ca sunt 6 salariati , iar Primaria are proiectul pe 322 , cu 
drumul la Lunca , care a fost aprobat , fiind cel mai bun .  Afirma ca fiecarei 
localitati  i-a revenit  o suma de bani in mod egal , dar sunt multe proiecte pe 
privat . Precizeaza ca la nivel national , in prezent sunt 174 de GAL-uri, dar ca in 
anul 2020 vor ramane doar 74 . GAL “ Valea Ialomitei , pe aceasta sesiune a avut 3 
mil de euro . Este necesar sa mai adere la acest GAL mai multe  UAT –uri si atunci 
si finantarea in GAL va fi mai mare . Referitor la activitatea GAL , acesta  
functioneaza la Sotanga , iar cheltuielile care s-au facut au fost cu dotarea  si 
intretinerea , iar singura sursa este  marirea cotizatiei .  
 Dl Bucura Neculae  intreaba unde se evidentiaza  acesti bani si  in ce  capitol ? 
 D-na contabil raspuns – de la bunuri si servicii .  
 Dl Bucura N in calitate de presedinte al comisiei nr l afirma ca , comisia a avizat 
favorabil proiectul de hotarare . 
 Dl Antofie   V in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca si  aceasta  
comisie  a fost de acord  cu proiectul de hotarare si l-a avizat  in unanimitate .  
  Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate .  
 Dl Ps propune trecerea la pct urmator din ordinea zi si anume  Proiect de 
hotarare privind aprobarea  montarii   indicatoarelor rutiere  limitare  de viteza “ 
40 Km /h “ si limitare tonaj  “ 7,5 tone “  in   satul  Oncesti;  In acest sens da  
cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta expunerea de motive si proiectul de 
hotarare,anexa in dosar  .  
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 Dl viceprimar  propune insa  ca limitarea de viteza sa fie de 30 Km /h , iar referitor 
la limitarea de tonaj , sa fie la fel , de 7,5 tone .  
 Dl Rosu Vasile propune ca la fiecare pod sa fie montat afisajul cu  amenzile care 
se aplica , cand se arunca gunoaie .  
 Dl primar  precizeaza ca  pe drum se joaca foarte multi copii si de aceea s-a impus 
limitarea  de viteza . De asemenea ,multumeste dlui Troneci , care s-a implicat 
atunci cand s-a facut marcajul pe asfalt. Afirma ca poate confectiona pancarde , 
dar vor fi luate , sunt familii care intretin drumul , in fata portii , exemplu: preotul 
Andreescu ,dar sunt si persoane care au iesit cu tractoarele cu  noroi , pe drum . 
 Dl Troneci afirma ca a luat-o din casa in casa , a mers si la dr Marinescu , unde are  
gradina  pentru a atentiona de acest asfalt . Precizeaza ca acest traseu va fi un 
traseu turistic , de aceea considera ca   viteza de 30 km./h este totusi foarte mica . 
 Dl PS supune la vot cele doua propuneri  cu limitarea de viteza :  

a) Viteza 40 Km/h – 5 voturi pentru si 10 impotriva  
b) Viteza 30 km/h – 10 voturi pentru si 5 impotriva  
Dl Ps supune la vot limitarea de tonaj 7,5 tone care se aproba in unanimitate ;  
Dl Ps propune trecerea la pct 6 din ordinea de zi si anume  Proiect de hotarare  

privind  aprobarea organigramei , statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Voinesti, a serviciilor si institutiilor publice locale subordonate 
Consiliului local Voinesti ; In acest sens da cuvantul d-nei secretar pentru a 
prezenta expunerea de motive si proiectul de hotarare , anexate in dosar .  

 Aceasta precizeaza ca in conf cu OUG 77/2013 au fost eliminate din 
organigrama cele 4 posturi de contractual din cadrul compartimentului Proiecte 
de implementare , ANFP eliberand numai o adresa ca ne incadram in prevederile 
legale  .  
 Dl Antofie  V in calitate de presedinte al comisiei nr 3  afirma ca , comisia a avizat 
favorabil proiectul de hotarare .  
 Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate .  

Dl Ps propune trecerea la pct 7 din ordinea de zi -Proiect de hotarare privind 
aprobarea raportului de activitate al bibliotecii comunale “ Vasile Florescu “ din 
Voinesti pe anul 2012;  In acest sens da cuvantul d-nei bibliotecar belbe Florentina 
care prezinta raportul , anexa in dosar .  
 D-na motoiu M in calitate de presedinte al Comisiei nr 2 afirma ca , activitatea 
bibliotecii a  fost bogata , o apreciaza , ca dealtfel si toti cei care au contact cu ea . 
Comisia a avizat favorabil acest raport .  
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Dl Ps supune la vot acest raport care se aproba in unanimitate .  
Dl Ps propune trecerea la pct 8 din ordinea de zi si anume Proiect de hotarare 
privind  aprobarea Planului de activitate si Calendarului Cultural al Bibliotecii 
Vasile Florescu din Voinesti ,pe  anul 2013 ; In acest sens da cuvantul d-nei 
bibliotecar pentru a prezenta programul si calendarul cultural . Aceasta aminteste 
ca defapt au fost mult mai multe activitati  cultural , faptul ca dumneai participa 
cu copii instruiti in echipa de dansuri la diferite concursuri si simpozioane .  DE 
asemenea precizeazza ca mai sunt necesare multe lucruri , din punct de vedere 
material pentru imbunatatirea activitatii .  
Dl Troneci afirma ca pe MDI a fost difuzat un reportaj cu  activitatea cultural din 
Malu cu Flori .  
 D-na bibliotecar afirma ca si dumneai cu copii de la dansuri au realizat filmulete si  
reportaje la Columna TV .  
 Dl Erculescu Ghe intreaba pe d-na contabil care sunt sursele de venit ale 
bibliotecii  pentru investitii .  D-na contabil  precizeaza , de la capitolul  Cultura .  
 D-na mOtoiu , in calitate de presedinte al comisiei nr 2 afirma ca , comisia a afost 
de accord cu acest program si calendar cultural .  
  Dl Ps supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate .  
 Dl Ps propune trecerea la pct 9 din ordinea de zi si anume –Proiect de hotarare 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Targurilor si 
oboarelor de pe raza comunei Voinesti .  
 D-nul Ps da cuvantul d-nei secretar pentru a prezenta acest proiect de hotarare si 
Regulament .  
 Aceasta prezinta  propunerea Regulamentului , anexa in dosar , prezentat in 
conditiile legale  ale HG 348/2004 cu modificarile si completarile ulterioare , 
completat si cu Legea 61/1991 si OG 2/2001 .  
 Dl Antofie Viorel in calitate de presedinte al comisiei nr 3 afirma ca , comisia a 
analizat aceasta propunere de Regulament si considera ca   acesta  se incadreaza 
in prevederile legale si a  specificului comunei noastre . 
 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 Diverse .  
 Dl viceprimar face precizari privind  inventarierea si valorificarea tevii dezgropate 
de pe Campul Voinestiului. Dl Bucura Neculae  intreab ain ca capitol au fost dusi 
banii .  
 D-na contabil raspuns : la “alte venituri “  
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 Dl Ps considerand ca nu mai sunt alte discutii considera epuizata ordinea de zi si 
propune incheierea lucrarilor sedintei . Consilierii sunt de acord .  
 Drept pentru care am incheiat prezentul in 2 exemplare .  
 
Presedinte sedinta      Secretar  
Lambuta Nicolae       Popescu Otilia   
    
 
  
 

 
   

    
 
 
 


