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incheiatastezi0sfeNUe'Xg2018in$edinlaextraordinarlaConsiiiului
Local al Comunei Mdneqti' Judeful Prahova

$edinla extraordinari a Consiliului Locat al Comunei Mf,negti' a fost convocatd in

baza Dispoziliei nr. 21 din o+oi:ols emis6 de Dl. pimar constantin Ni1oi, la data de 08.01.2018

care s-a des{EEurat in Sala a. SJinie u p.i.lriei Comunei- Minesti' incepand tu 
911 l5i0""'' " " --"^-i; 

pr.r.rt" Dlui Secretar Enache Nicolae Mdddlin gi a Dlui Primar Ni1oi. Constantin'

sunt prezenli la qedint6 t" ;;;; d" 1 1 consilieri in funqie lipsesc Consilierul Lixandru

Con.i*in vufu"niin, ritip Marius qi delegatul sltesc d-na Oprina Daniela 
-'-iil;a,li;tqt" oi bonriti"", Lixandru constantin valentin, se propune un alt

preqedinte de gedinli, propunerea vine din partea Dlui consilier Ungureanu constantin" care il

;r";;" p" Di Ungur"unu Ioq ," ,upu,. iu vot 9i se aprob[ cu 11 voturi pentru' urmflnd ca

;;ti;il" gedinla ie consiliu si fie prezidatd de dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin iar Dl'

consilier ungureanu Ion urmand s6 li suslina in calitate de pregedinte pe urmdtoarele dou[.
-Dl. 

Ungu."anu Ion preqedinte de qedin16, declari deschisd $edinla de Consiliu Local

qi citeEte ordinea de zi, intreabe dacl sunt men]iuni de fEcut qi supune la vot ordinea de zi 9i este

votate in unanimitate cu 1 I voturi pentru.
Dl Consilier Ungureanu Ion, pregedinte de qedin16, d[ citire Procesului Verbal al

$edinlei ordinare din data de 21.12.2017 qi intreab6 dacd sunt obiecliuni sau intreblri, nefiind
obiecliuni, se supune [a vot $i este votat procesul verbal cu 11 voturi pentru.

Se allturl in qedintd qi delegatul sdtesc,. numita Oprina Daniela.
Dl Consilier, preqedinte de qedinfd, Ungureanu Ion, di citire la Proiectul de Hotir6re

privind aprobarea execuliei bugetare intocmite pe cele dou[ secliunii ale comunei Mdneqti , judelul
Prahova la data de 31.12.2017. intrucit acest proiect de hotdrdre a fost dezbdtut in gedintele pe

comisi, fiind aduse toate limuririle necesare de c[tre Dna Streche Tudoricu Carmen, se supune la
vot $i este votat in unanimitate cu 11 voturi pentru.

Preqedintele de qedinl[, Dl. consilier Ungureanu Ion d[ citire [a Proiectul de Hotdrire
privind acoperirea definitivh din excedentul bugetului local, a deficitului sec]iuni de dezvoltare. Dl
preqedinte supune [a vot proiectul de hot[rire qi se aprobl cu 11 voturi pentru.

Dl PreEedinte, consilier Ungureanu Ion dE citire la urm[torul Proiectul de Hotirire
privind aprobarea num5rului asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap grav gi a

indemnizaliilor persoanelor cu handicap grav pe anul 2018. Se inscrie la cuvAnt Dl. Consilier
Ungureanu Constantin qi cu acordul pregedintelui de qedintl ia cuvdntul gi aduce lEmuriri, prin
aceea c5, acest proiect de hotir6re a fost prezentat pe larg qi sustinut de citre consilierii din cadrul
aparatului de specialitate a[ primarului, compartimentul asistenlE social6, respectiv Dna. Mgoiu
Marinela qi Dna Streche Tudoricu Maria Irina. Cu acordul pregedintelui de qedintE, se inscrie la
cuvAnt gi Dl. Primar, care comunicl faptul cd, de regull, in aceste cazuri, se doregte, de cdtre
persoanele respective, angajarea de asistenli personali pentru ingrijirea acestor persoane, totodat6 se
aduce in discutie faptul cl, incepind cu acest an, nu mai este suportate intreaga sum[, care
reprezintl salariul unui asistent personal, de c6tre bugetul de stat, ci doar in procent de 90%o, restul
de 100/o va trebui si fie suslinut din bugetul local. Dl. Pregedinte de gedint6, supune la vot proiectul
de hotdrdre $i este votat cu un numdr de 1l voturi pentru.

Dl. Preqedinte de 9edin1[, consilier Ungureanu Iorg dd citire urmltorului Proiectul de

Hot[rare privind aprobarea planului de acliunii pe anul 2018 pentru beneficiarii venitului minim
garantat.

Dna viceprimar $tefan Daniela, se inscrie la cuvdnt qi cu acordul pregedintelui de qedinld



aduce ldmuriri cu privire la acest oroiect de hotArare'

Se supune tu uot p'o'tii'j" ioiatatt Si este votat cu ll voturi pentru'

se trece tu ,.r..ato-1"'i."[r*Ij.-n"iardr^e. privind Planul de Analizl qi Acoperre a

R*,.,",i;;;Jli,-'Uff:Xf::lHl',ilq1;:,i3ru 
",uent 

ei cu acordur preqedinterui de

5edin1[ face menliunea .u" p. i".iriir" de specialitate, au fost stabilite unele completlri la acest

olan. respectiv ,a fi" 
'ntroous'qr'J"it,iilrn""iltl 

6!, o:'::.'iu tuuantut cu acordul pre5edintelui de

ledinlA Ei comunicl faptul c6' spre diferenli de anii anreriori' se observl o c-re$ere a numlrului

populaliei comunei MiLneqtr' ;#;:;;tt p'it"rur at t'otaia" $i se voteaze cu un numlr de I I

uotu" o"nt# 

",,ege 
$i urmatorul Proiectul de Hotirirep-rivind^.Xf:iT::"1':'1*'.ro^",I't"" "'

resurse umane , materiale st #;;;.*;;"rur. g.rtionarii. rituoliito, de urgenli pentru anul 2018 al

comunei M6negti, lra.pr porilr"l;fiil;; i"a cuvintul cu aprobarea pieqedintelui de Eedinp qi

comunici faptul c[, i" ""^f 
."i.-riiatii de urgenfA, atat Consiiiut Locai cdt qi Primlria Comunei

Mdnegti au obligalii foo,t" rnutit in t"tu tt piiutqt" modul de acliune qi de ajutor care trebuie

acordat persoan"to. in ,"roi"]';;a"d ilftiitatea oric6nd, ca un cetalean nemulpmit si se

indrepte in instanF in,potri.,r-u pirru,i.f 
' Totodatl sunt aduse in disculie, necestitelile privind

fondurile, ce vor trebui p.",raLri"-in urrget, in vederea echiptrrii 9i achizilionirii materialelor gi a

uneltelor necesare intervenliilor in caz de urgenle, motopo'p" ptnttu inundalii' funYl d-t pompieri'

etc. Se inscrie la cuv6nt Ot. 
-Consilier 

no.L fon qi cu acoidui preqedintelui de 9edin15' comunici

laptul ca in satul Zalhanaua 
"*irto 

,rn 9an1, prin proprietalile cetalenilor, care prelua toat6 apain caz

de-inuna4ii, qanl ce a fost astupat, de h"cai" cetapon in parte, acesta fiind unul din motivele pentru

.u." in u""n rora apar inundalii cind ploul abundent. Si supune la vot $i este aprobat proiectul de

hotirire cu 11 voturi Pentru.
Dl consilier Ungureanu Ion, pregedinte de qedinld di citire Proiectul de HotErire privind

Aprobarea Organigramei li Statului de Funclii pentru aparatul de specialitate al. Primarului

Comunei tqaniqti, Judetut irahov4 D[. Primar Niloi Constantin se inscrie [a cuvAnt qi cu acordul

preqedintelui de qedinll comunic[: in prima zi de lucru din anul 2018, a convocat aparatul de

specialitate, intr-o gedinla de lucru, pentru a stabili prioritelile pentru inceputul de an 9i a venit cu

piopunerea citre angajatii din aparatul de specialitate propriu, sI se vini cu propuneri referitoare la

unele modificlri care si fie implementate in actuala organigramd, pentru a incerca sd ridiclm
nivelul qi calitatea serviciilor oferite de primhrie citre cet6tenii comunei Mlneqti. Deasemenea a

lost adusi in disculie gi lipsa de implicare a lucrltorilor din compartimentul Polilie Locall. Se

inscrie la cuvdnt gi dl. Conilier Manea Nicolae qi cu aprobarea pregedintelui de gedintd, intrebd dacd
a fost ficutd dacl nu propune sd se fac[ o analizd asupra amenzilor aplicate de cltre poliligtii locali.
Se supune la vot $i este votat in unanimitate cu un numir de 11 voturi.

Se trece la urmitorul punct dup6 ordinea de zi qi se dI citire Proiectului de HotdrAre
privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pentru anul 2018 , din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Mdnegti. Se supune la vot gi este votat in unanimitate cu 11
voturi pentru.

Dl. Pregedinte de gedint[, consilier Ungureanu Ion, dd citire urm[torului proiect de
Hot6rire privind trecerea Obiectivului Sala Multifunclional6 Bdltila si terenul aferent acesteia din
domeniul privat in domeniul public. Se inscrie [a cuvint Dl. Primar Nitoi Constantin qi aduce
lEmuriri cu privire la acest proiect, respectiv cA aceaste investitie fiind finantat[ din fonduri
publice, trebuie trecutl in domeniul public. Se supune la vot gi este votat in unanimitate cu 11 voturi
pentru.

Se trece la urmdtorul punct dupd ordinea de zi, la intreblri, interpellri gi rlspunsuri, unde
Dl. Preqedinte de gedin{[ Consilier Ungureanu Ion, intreabi cine se inscrie la cuvdnt, se inscriu Dl.
Ungureanu Constantin, Dl. Bunda Mihai, rimdnind lista deschisE.

Dl. Bunda Mihai, ia cuvintul gi intreabd cum se poate rezolva situalia cu transportul
cetSlenilor din sat. Zalhanaua, c[tre gi dinspre Ploiegti, deoarece, incepAnd cu 01.01.2018, au fost
anulate trenurile care circulau pe ruta Ploiegti - Tirgovigte, iar cetl1enii satului Zalhanaua care



plecau cetre serviciu, mult mai deweme decit ora la care trece in prezent primul microbuz, nu mai

au mijloc de transport. Dl. Primar ia cuvintul qi spune c6 acesti situalie se cunoa$te incl de la
sfhrqitul anului 2017, motiv pentru care, Primiria Com. Mdneqti a trimis o adresf, cf,tre Ministerul
Transporturilor in vederea incercirii reluirii circulaliei acestor trenuri, totodate dl. Primar spune ci
pAni la clarificarea situaliei, nu existd decit varianta transportului auto, cu microbuzele care

efectueaz[ curse regulate in comuna Minegti, iar referitor la programul curselor, acesta a fost
stabilit de comun acord la acel moment, urmind si facem o solicitare qi c6tre Consiliul Jude{ean
Prahova pentru a suplimenta cursele de microbuze.

Dl. Primar, ii soticita Dlui. Consilier Bundd Mihai, sI intocmeasc6 o solicitare in numele
cetelenilor, cu num[ru] persoanelor care beneficiau de transportul pe calea feratl qi solicitd aceste
modificlri.

Ia cuvintul 9i dl. Consilier Ungureanu Constantin care spune c[ unul din motivele pentru
care s-a ajuns in aceaste situalie, o reprezinti comoditatea cetdlenilor comunei, care la inceput
foloseau transportul pe calea ferati in num[r mult mai mare, acum optand pentru microbuz.

Pregedintele qedinfei Dl. Ungureanu Ion intreabl dacd mai sunt intrebiri, motiv pentru
care sunt declarate inchise lucr[rile qedin]ei din 08.01.2019, mullumind pentru participare qi
implicarea celor prezenli in sal[.
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