
incheiat .rta,i r+P*8.f;uEf. ,'irt0"il1,10,,!a ordinard a
Consiliului Local al Comunei Mdnegti, fuaegut p.aholru

$edin{a ordinarr a consiliului Local Minegti, a fost convocatd in bazaDispoziliei nr' 52 din oi.o2.2o2o, emisd de Dl. primar con.tartin Niioi, p.ro* data de14.022020, Eedinfd ce s-a desfEqurat in Sala de gedinfd a primrriei'comunei Minegti,
incepdnd cu ora 12.00.

In prezenla dlui primar Mloi Constantin, a dnei consilier superior Streche-
Tudoricu Maria-Irina Ei a secretarului general al U.A.T ManeEti, dl Nifoi Mihai-Romeo,
sunt prezenti la gedinld un numlr de 12 consilieri locali in func(ie, a anuntat c6 int6rzie dl
consilier Apostol Bogdan Florin, este prezent delegatul sdtesc dl. Stoica Gheorghe qi
invitagii acestora dl. profesor Dibo; Nicolae gi antrenorul echipei de juniori dl. Marin
N icolae

Dl. pregedinte de qedinli, consilier Brebenel Vasile , declard deschise lucrdrile
Eedinfei ordinare a Consiliului Local Mdneqti din data de 14.02.2020 Ei dd citire ordinii de
zi, astfel ordinea de zi con{ine un numdr de 10 puncte dupd cum urmeazi:

ROMANIA
JIIDETUL PRAHOVA
coMtrNA UAme$rl
CONSILruL LOCAL

l. Aprobarea Procesului Verbal al $edinlei extraordinare deindata al Consiliului Local al
Comunei Manesti. iudetul Prahova din data de 31.01.2020

Intocmit ;i prezentat de Consilierul Superior cu atribulii de secretar general al U.A.T.
Mdnegti- Streche-Tudoricu Maria-Irina
2. Proiectul de Hotirire privind aprobarea bugetului Primdriei Comunei MdneEti, judelul
Prahova pe anul 2020.

Iniliat ;i prezentat de dl Primar Ni{oi Constantin.
3. Proiectul de Hotlrire privind modificarea HCL nr.3/09.01.2020 ;i a anexei acesteia
privind stabilirea grilelor de salarizare qi a altor mdsuri privind salarizarea personalului
pldtit din fonduri publice din organigrama Comunei MdneEti, judeful Prahova .

Iniliat Ei prezentat de dl Primar Ni{oi Constantin.
4. Proiectul de Hotlrire privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru
perioada 2020-2022 la nivelul Comunei Mdneqti, judegul Prahova qi aprobarea

regrrlamentului de organizare gi func(ionare al acestuia.
Ini{iat qi prezentat de dl Primar Nitoi Constantin.

5. Proiectul de Hotirire privind aprobarea pld(ii sumei de 7864 lei necesard decontirii
navetei pentru lunile noiembrie qi decembrie 2U.9 dfererte cadrelor didactice qi auxiliare
de la $coala Gimnaziald"Gheorghe Dibogl din comrina Manegti, judeful Prahova.

Initiat qi prezentat de dna Viceprimar Stefan Daniela
6. Proiectul de Hotirire privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale



la nivelul Comunei Mdneqti pentru perioada2020-2024"

Iniliat Ei prezentat de dl primar Niloi Constantin'

7. proiectul de Hotrrdre priinJ up.ou."a planului de acfiune prilrnd^servrciile sociale

acordate la nivelul comunei Manegti , judeful Prah"ova pentru anul 2020.

Iniliat gi prezentat de dl Primar Nifoi Cbnstauti*:'

8. proiectul de Hotlrire privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice

pentru anul 2020. '. rt''::'
Initiat ;i prezentat de dl Primar Niloi Constantin.

9. Prezentarea Raportului de performan{i aI Primarului Comunei Minegti pe anul

2019.
10. intreblri , interpeliri, rispunsuri.

Domnul Consilier Brebenel Vasile, pregedintele de gedinla, propune scoaterea de pe

ordinea de zi a proiectului de HotdrAre privind aprobarea bugetului primlriei comunei

Mdneqti , judelul Prahova pe anul 2020 qi proiectul de Hotarare privind aprobarea
programului anual al achizifiilor publice pentru anul 2020 , se supune la vot Ei cu 12 voturi
pentru se aproba in unanimitate, deoarece nu s-au primit fiqele trimestriale qi costurile per

Domnul Consilier Brebenel Vasile,'pioqedintele de gedinfd, propune suplimentarea
ordinei de zi cu proiectul de hotir6re privihd scdderba din evidenfele fiscale/contabile a

sumei de 71.569,00 lei , reprezent6nd penalitili de intArziere S.C. CCCF BUCURE$TI
S.A. gi cu proiectul privind aprobarea scoaterii Ia licitajie publicl in vederea inchirierii
clddirii administrative situata in trlaua 6, Cc 64811 Ei a terenului aferent aflate in domeniul
privat al U.A.T. MIneEti , judelul Prahova , se supune la vot, se yoteazd cu 12 voturi pentru
gi se aprobl in unanimitate.

Pre;edintele de Eedin!5, domnul consilier Brebenel Vasile dd citire Procesului Verbal
al $edinfei extraordinare deindati al Consiliului Local al Comunei Mdneqti , judeful
Prahova din data de 31.01.2020 qi intreabi dacd sunt obiecfiuni sau mentiuni cu privire la
continutul procesului verbal.

Intruc6t nu sunt men(iuni de ficut, se supune'la vot aprobarea procesului verbal al
gedinlei din data de 31.01.2020 gi este aprobat cu 12 voturi pentru , in unanimitate.

Dl. Consilier Brebenel Vasile, preqedinte.doqedinf6, di citire primului proiect de pe
ordinea de zi gi anume, Proiectul de1 ,[.Iot5rere;riprivind modificarea H.C.L. nr.3 /
09.01.2020 gi a anexei acesteia, privind stabllirea' grilelor de salarizare gi a altor misuri
privind salarizwea personalului platit din,'fonduri publice din organigrama Comunei
MIne;ti, judeful Prahova, se aminteqte cd s-a,discutat la Eedinja pe comisii, se supune la
vot spre aprobare proiectul de hotdr6re Ei cu 12 voturi pentru, este aprobat in unanimitate.

Se dd citire Proiectului de Hotirire , privind constituirea Consiliului Comunitar
Consultativ pentru perioada 2020-2022 la nivelul Comunei Mdnegti, judegul Prahova gi

aprobarea regulamentului de organizare Ei funclionare al acestuia, propunerea fiind fEcuti
de dl. Bunda Mihai pentru dl . Ungureanu Constantin, intrucAt nu sunt men(iuni de flcut,
se supune la vot Ei este aprobat cu 12 voturi pentru , in unanimitate.

PreEedintele de Eedinld, dl. Brebenel Vasile, trece Ia urmitorul punct de pe

ordinea de zi Proiectul de Hotirire, privind' ,aprobarea plnfi sumei de 7864 lei necesari
decontdrii navetei pentru lunile noienibrie qi'ded€rdbf,ie 2019 aferente cadrelor didactice qi

auxiliare de la $coala Gimnaziali"Ghediglie,'Dibo9'? alin comuna Minegti, judeful Prahova,
it ,:riltji l

' ;r'':'r'i



intreabi dacd sunt mentiuni., intrucit nu surt , supune Ia vot proiectul de hotdr6re informa prezentatd Ei este aprobat in unanimitate 
"u 

13 voturi, penku , deoarece la dezbatereaaceshli proiect se alIturl Ei domnul consilier Apostol Florin,Bogdan
Dl. consilier Breben-elyasile, preqed-inte {e gedurfa, ia.rtr.. la urmitorur punct

de pe ordinea de zi, proiecur de Hotnrire pri.yr+f iprobuiea .or,;;;i-;" dezvoltare aserviciilor sociale la nivelul comunei Ir{ane66pgqtR,perioada 2o2o-;0D4-,intreabd dacd
sunt menliuni , intruc6t nu sunt , pre;edinteiel,4q qd4l;F supune proiectul de hotir6re in
forma inilialr la vot si esle aprobat cu l3 voturi p.i;d,'in unanimiiarl 

-'--

Dl.Brebenel Vasile, pregedintele de qedin[5, dd citire Proiectului de Hotlrare
privind aprobarea planului de acfiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei
MdneEti, judegul Prahova pentru anul 2020, se supune la vot proiectul de hotdrare de cdtre
dl preqedinte Brebenel vasile ;i se aprobd cu 13 voturi pentru, in unanimitate.

Preqedintele de qedrnfd, consilier Brebenel vasile, trece la urm6torul punct
introdus pe ordinea de zi, proiectul de hotdrare privind sciderea din evidenlele
fiscale/contabile a sumei de 71.569,00 lei , reprezentand penalitali de intarziere S.c.
CCCF S.A. 9i acordd cuvdntul dlui primar Ni{oi Constantin, care explica faptul ci aceste
penalitnp au fost calculate ;i generate ulterior deschiderii procedurii de insolvenld, se
discuti, se delibereaz5, se supune la vot qi cu 13.,voturi pentru, se aprobd in unanimitate,
prin votul tuturor consilierilor locali prezenfi. i , :i.;r ,, 

,

Dl preqedinte de Eedinfa trece larproiectul,urmdtor introdus pe ordinea de zi,
proiectul privind aprobarea scoaterii la' licitalierpublici in vederea inchirierii cladirii
administrative situatd in tarlata 6, Cc 648/l qi a'tsrenului aferent aflate in domeniul privat
al U.A.T. Mdneqti, jude(ul Prahova, se prezinti situafia, se discuti procedura urmati in
vederea rezilierii contractului cu dl. Brutaru, se discuti raportul de evaluare venit la sediul
instituliei in data de 10.02.2020, se face comparalie intre prelurile obfinute la farmacie,
notariat Ei spaliul comercial aflat in discufie, se discutd prelul de 900 de lei /luni aEa cum
a fost propus de compartimentul de specialitate, se supune Ia vot de cdtre pregedintele de

Eedinfa, dl. Brebenel Vasile qi este aprobat cu l3 voturi pentru, in unanimitate.
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi gi anume intrebiri, interpeliri,

rlspunsuri, domnul pregedinte de ;edin!a, dl consilier Brebenel Vasile , intreabd cine se

inscrie la cuv6nt gi se inscriu: dl primar Nifoi .Constantin, dl Ungureanu Constantin, dl.
consilier Bundi Mihai, lista rdminind deschisE.

Dl preEedinte de qedin{d dl Brebenel llasile;,.da cuvAntul domnului consilier BundI
Mihai , iar acesta propune consiliului local:talimgntarea cu energie electricd a loturilor
atribuite tinerilor din satul Zalhanata, corh.,;Mdneqti, iudelul Prahova, domnii consilieri,
invit6ndu-1 pe dl. Bundd Mihai sI redacteze unproiect de Hotdr6re pe aceast[ temd.

Dl primar Niloi Constantin ia cuvAntul qi in intervenfia dumnealui ii solicita
informarea consiliului domnului Ungureanu Constantin in legdturi cu discufiile din
consiliul de administra{ie al $colii ,,Gheorghe Diboq ,, gi de asemenea soliciti pregedintelui

de gedin{i permisiunea ca invitatul, dl antrenor Marin Nicolae, sd prezinte un scurt raport

in legdturd cu activitatea sportivd a echipei de junion a clubului C.S. Mdneqti 2013, iar

acesta a prezentat activitatea Ei un rdnd de echipament cu care clubul a fost sponsorizat de

citre persoana fizicI Nifoi Albert Ionu!.
Totodata dl. primar prezintdin consiliu; raportul de performan!5 al primarului



comunei Manegti pentru anul 2019 Ei anunfa consilierii locali ci raportul de activitate este

postat sub forma unui extras pe pagina de facebook a primariei ManeEti ;i in intregimea lui
pe pagina oficiala de intemet a instituliei .

Deasemenea domnul primar le aduce la cuno;tintd domnilor consilieri faptul ci
domnul Brebenel Ion nu a realizat scopul contractului , iar domnul consilier Ungureanu
Constantin propune ca domnul consilier Brebenel Vasile si ia legdtura cu acesta pentru
limurirea situaliei.

Dl consilier Ungureanu i-a cuvdntul cu acordul dlui preEedinte qi prezintd situalia
discutatd in consiliul de administrafre al qcolii ,,Gheorghe Diboq ,,, iar dl primar Niloi
Constantin ii solicita acestuia sd propund in qedin{a de aprobare a bugetului toate doleanfele
privind aceste aspecte.

Domnul consilier Brebenel Vasile, preEedintele de qedinti declard inchisi
$edinfa ordinard a consiliului Local Mdnegti care a avut loc astdzi 14.02.2020 si
mullumegte pentru implicare gi prezen!a tuturor participanlilor.

SECRETAR GENERAL
CONSILIER

BREBENEL VASILE
U.A.T.MANE$Tr

NrTOr MrHAr-ROMEO

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

j ' rt'.


