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PROCES \.E,RBAL
incheiat astezi 12 FEBRUARIE 2018 in $edinla ordinarl a Consiliului

Local al Comunei Mineqti, Judelul Prahova

$edinla ordinari a Consiliului Local al Comunei M[neqti, a fost convocatA in baza
Dispoziliei nr 39 din 07.02.2018 emisl de Dl. Pimar Constantin Niloi, la data de 12.02.2018 care
s-a desfEqurat in Sala de $edinte a Primlriei Comunei Mdne$ti, incepand cu ora 15.00.

In prezenla Dlui Enache Nicolae Midllin Secretar comuni au participat Dl Primar
Niloi Constantin, Dna profesor Dumitru Andreea reprezentant din partea $colii ,,Gheorghe Diboq",
qi preotul Cristian Anton paroh al parohiei Zalhanata, sunt prezenli la qedinli un numar de 12
consilieri in funclie lipsesc Consilierul Ungureanu Ion, qi delegatul s[tesc d-na Oprina Daniela.

Dl. Lixandru Constantin Valentin pregedinte de gedinli, declar6 deschisi $edinta de
Consiliu Local Ei citeqte ordinea de zi, intreab[ dacl sunt mentiuni de {Ecut qi supune la vot ordinea
de zi gi este votatd in unanimitate cu 12 voturi pentru.

Dl Consilier Lixandru Constantin Valentin, pre;edinte de qedin!6, dd citire Procesului
Verbal al $edintei de indati din data de 31.01.2018 $i intreabA daci sunt obiecliuni sau intrebari,
nefiind obiecliuni, se supune la vot Si este votat procesul verbal cu l0 voturi pentru !i doui ablineri,
Dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin gi Dl consilier Filip Marius, care au lipsit la acesti
qedin16.

Dl Consilier, pregedinte de Eedinl[, Lixandru Constantin Valentin, di citire la
Proiectul de Hotlrdre privind aprobarea bugetului local al comunei M6neqti pentru anul 2018.
Intrucat acest proiect de hotdrdre a fost dezbltut in qedinlele pe comisi, fiind aduse toate limuririle
necesare de cdtre Dna Streche Tudoricu Carmen, cu acordul pre$edintelui de qedin1l, ia cuvintul Dl
Primar Niloi Constantin, care comunicl faptul ci, spre diferenli de anul 2017, au fost cregteri
semnificative la capitolul bugetar ,,fun4ionare" datorat in mare parte qi cre$terilor salariale urmare
a modificlrilor legislative in domeniul salarizdrii personalului plAtit din fonduri publice, iar
veniturile estimate pentru anul 2018, atdt proprii din incaslri cdt qi cotele venite de la Ministerul de
Finanle, a sc6zut foarte mult. Din aceste considerente, forma bugetului propus, spre diferenld de
anul 2017, a suferit foarte multe t6ieri privind cheltuielile pe acest capitol de,,funqionare" . FaJ[ de
forma prezentati in dosarul de qedin1l, au fost stabilite urmdtoarele modificiri, respectiv de la pct.

68 - asistenli personali se micqoreazi suma propusi cu 48.000 lei, suml ce va fi direclionat[ dupd
cum urmeaz[: 40.000 lei pentru Clubul Sportiv, 3.000 lei pentru Decontul transportului cadrelor
didactice aparfinlnd gcolii ,,Gheorghe Dibog" qi 5.000 lei pentru bursele gcolare. Se supune la vot
proiectul de hot6r6re privind aprobarea bugetului local al comunei Mlnegti pe anul 2018 cu
modificdrile enuntrate gi este votat in unanimitate cu 12 voturi pentru.

Pregedintele de gedinli, Dl. consilier Lixandru Constantin Valentin d[ citire la
Proiectul de Hotlrire privind aprobarea programului de achizilii qi a planului de investilii pentru

anul 2018. intucit nu sunt de adus ldmuriri cu privire la acest proiect de hot6rdre se supune la vot
proiectul de hotirAre qi se aprobl cu 12 voturi pentru.

Dl PreEedinte, consilier Lixandru Constantin Valentin dI citire la urm6torul Proiectul
de HotirAre privind aprobarea organizdrii relelei gcolare a unit[lilor de invdl6mant preuniversitar de

pe raza Comunei MdneEti Ei a planului de Ecolarizare pentru anul 2018 -2019. Dl. Pre$edinte de

qedin{[, supune la vot proiectul de hotArire $i este votat cu un numer de 12 voturi pentru.

Dl. Preqedinie de qedinld, consilier Lixandru Constantin Valentin, dA citire urm[torului
Proiectul de Hotlrire privind aprobare a raportului privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
registrul agicol al Comunei Minesti pe semestrul II anul 2017 Ei stabilirea unor misuri pentru

eficientizarea acestor activitali pe semestrul I2018.



Dl Primar Niloi Constantin, se inscrie la cuvAnt qi cu acordul preqedintelui de 9edin16
aduce ldmuriri cu privire la acest proiect de hot[rdre.

Se supune la vot proiectul de hot[rdre $i este votat cu 12 voturi pentru.
Se trece la urmdtorul Proiectul de Hot[rAre privind aprobarea pl6!i sumei de 2679 lei

necesara decontdrii cheltuielilor de transport pentru luna decembrie 2017, al cadrelor didactice gi
auxiliare de la $coala Gimnaziala,, Gheorghe Dibog" din Comuna Mlnegti, judelul Prahova

Este supus la vot proiectul de hotarare gi se voteazi cu un num6.r de 12 voturi pentru.
Se citeqte qi urmltorul Proiectul de Hotlrire privind aprivind aprobarea inchirierii

Spaliului Sali Multifunclionald Baltila in vederea desflguriri de activitl1i sportive. Dl. Primar ia
cuvdntul cu aprobarea preqedintelui de gedin|l qi comunicd faptul c[, la nivelul comunei, existi
ceteleni care se deplaseazl in Mun. Ploiegi pentru a desf6qura activitAti sportive de tipul fitness,
motiv pentru care a propus acest proiect de hotdrire, in vederea scoaterii la ticitalie pentru
inchirierea Sdlii Muttifunclionale din satul Baltila, in vederea desfEquririi unei astfel de activitili
sportive, pentru a veni in sprijinul cetilenilor, din aceste considerente, a fost prezentat ca anex6 a
hotdrArii Caietul de sarcini gi un draft de contract, in care au fost stipulate ca qi clauze obligatorii
pentru un respectiv chiriaq, ca sala s[ fie pus[ la dispozilie primiriei Comunei Mineqti, in cazul
unor adundri cet[Jene$ti, al serblrilor qcolare qi pentru hramul Bisericii Sf Nicolae din localitate.
Totodati este necesar s[ se stabileasc[ un prel minim de ponire a licitaliei, lindndu-se cont ce pe
ldngi obligaliile de a pl6ti utilitelile chiriaqul are de pldtit qi taxele aferente pentru spaliul respectiv,
care se ridicl la o sumi de peste 300 (trei sute) de lei pe lun6.

Cu acordul pregedintelui de qedin{[, ia cuvintul Dl consilier Ungureanu Constantin care
propune un pre{ de pomire al licitaliei de 2 lei/mp/lun6. Totodati se stabileqte ca art. 9,lit n) se va
modifica qi va avea urm[torul cuprins: ,,sE pun6 la dispozilia locatorului spaliul pentru organizarea
altor activit[tri de interes public (adundri cetatene$ti, serbirile organizate de elevii $colii Gimnaziale

,,Gheorghe Diboq" qi Flramul Bisericii Sf. Nicolae) Punerea la dispozilie se va face pe baza unei
notificdri transmisd de locator cu cel pulin 5 (cinci) zile calendaristice inainte de evenimentul
planificat". Se supune la vot proiectul de hotirdre in forma modificatd qi este aprobat proiectul de
hotirdre cu l1 voturi pentru $i o ablinere Dl. Consilier Filip Marius.

Dl consilier Lixandru Constantin Valentin, pregedinte de gedin![ d6 citire Proiectul de
Hotlrare privind completarea inventarului bunurilor care apa4in domeniului privat al Comunei
Mdneqti, Dna viceprimar $tefan Daniela se inscrie la cuvint gi cu acordul pre$edintelui de qedinjl
comunicl, terenurile la care se face referire in proiectul de hotdrdre, reprezinld terenuri din categoria
de folosinli pdqune, care nu au fost prinse in domeniul privat al comunei, acest lucru este necesar in
vederea intabuldrii, inscrierii acestora in amenajamentul pastoral de la nivelul comunei Mlnegti gi

ulterior in vederea unor posibile inchirieri citre crescdtorii de animale. Nefiind alte clarificdri
solicitate, se supune la vot $i este votat in unanimitate cu un numf,r de 12 voturi pentru.

Dl. Preqedinte de qedin16, consilier Lixandru Constantin Valentin, d[ citire urm6torului
Proiect de Hotdrire privind aprobarea cofinanlerii investiliei Extindere relea de gaze naturale in
satul Blltila. Se inscrie la cuvdnt Dl. Primar Niloi Constantin gi aduce ldmuriri cu privire la acest

proiect, respectiv c[, este necesar sd fie propusd spre dezbatere aceastd hot6rare, forma propusd
con{ine unele precizdri referitoare la cofinanlarea suportat[ de comuna Maneqti respectiv de ENGIE
ROMANIA S.A., faptul c[ dupl finalizarea investiliei, instalaliile vor fi cedate in mod gratuit
pentru distribulia gazelor, cdtre Distrigaz Sud Relele S.R.L., in urma adoptirii, hotArarea va fi
depusd la dosarul deja existent pentru aprobarea respectivei investilii. Se supune la vot fi este votat
in unanimitate cu 12 voturi pentru.

Se trece la urmatorul punct dup[ ordinea de zi, la intreb[ri, interpeliri qi raspunsuri, unde
Dl. Preqedinte de gedin|6 Consilier Lixandru Constantin Valentin, intreab6 cine se inscrie la cuvdnt,

se inscriu Dl. Primar Niloi Constantin qi Dl. Ivan Gheorghe, r[mdnind lista deschisi.
Dl. primar Niloi Constantin, ia cuvintul qi comunicd faptul ci, in data de 01.02.1018, a

fost semnat contractul de finalare cu Ministerul Dezvoltirii referitor la ,,Realizare sistem de

alimentare cu apA $i stalie de tratare a apei in Comuna M[neqti jud. Prahova", urmind sI fie
demarat[ procedura licitaliei. Totodate Dl. Primar a comunicat cA Dosarul privind achizilionarea



unui Tractor a fost verificat qi a fost declarat ca fiind eligibil, urmind ca in viitorul apropiat sd se

semneze $i acest contract de finanlare.
Ia cuv6ntul qi Dl. Consilier Ivan Gheorghe care propune, sE fie luat in calcul, in planul de

achizilii, ca la tribunele construite la bazele Sportive, respectiv Coada Izvorului qi Mlnegti, si fie
montali pereli la partea din spate gi laterale, din material policarbonat, pentru a proteja in caz de

intemperii, intrucat in tribune se formeazd, curent iar pe timp de ploaie, spectatorii sunt uda1i.

PreEedintele qedintei Dl. Lixandru Constantin Valentin intreabl dac6 mai sunt intrebari,
motiv pentru care sunt declarate inchise lucrlrile qedinlei din 12.02.2018, mullumind pentru
participare gi implicarea celor prezenli in sald.
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