
ROMANIA
JIJDETUL PRAHOVA
COMLINA MANE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astdzi 2l DECEMBRIE 2017 in gedinta ordinar[ a Consiliului

Local a[ Comunei Mdneqti, Judeful Prahova

$edinla ordinari a Consiliului Local al Comunei Mdneqti, a fost convocatd in baza
Dispoziliei nr. 340 din 15.12.2017 emisi de Dl. Pimar Constantin Niloi, la data de 21.12.2017 care s-a
desfEgurat in 

^Sala 
de $edinte a Primdriei comunei Mlneqti, incepand cu ora 15.00.

In prezen{a Dlui Secretar Enache Nicolae M6dilin qi Dnei consilier Streche Tudoricu Maria
Irina, a Dtui Primar Niloi Constantin 9i Dl. Diboq Nicolae in calitate de invitat, sunt prezenli la iedinte
un numar de 13 consilieri in funclie, lipseqte delegatul s[tesc D-na Oprina Daniela.

Dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin preqedinte de qedin15, declarl deschisi $edinla
de Consiliu Local gi citeqte ordinea de zi, cu mentiunea cA a fost adeugat pe ordinea de zi Proiectul de
Hotdrire privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ, pentru perioada 2017-2019 la nivelul
comunei Mineqti judetul Prahova gi aprobarea regulamentului de organizare qi funclionare al acestuia. Se

supune la vot ordinea de zi, inclusiv suplimentarea gi este votat[ cu l3 voturi pentru.
Dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin, preqedinte de qedin!6, di citire Procesului Verbal

al $edintei ordinare din data de 28.11.2017 qi intreab6 daci sunt obiecliuni sau intreblri, nefiind
obiecliuni, se vote^ze cu 12 voturi pentru $i o ablinere dl Consilier Ungureanu Ioq care a lipsit la
gedinla anterioarl.

Dl. Consilier preledinte de qedinld Lixandru Constantin Valentin, dA citire la Proiectul de

Hotirire privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul 2018 din Comuna Mdnegti, judetul
Prahova, Dna Leca Titica, consilier in cadrul compartimentului Taxe gi impozite, ia cuvdntul gi cu
acordul pregedintelui de gedinti aduce limuriri cu privire la acest proiect de hotirAre. Dl. Consilier
Ungureanu Constantin, ia cuvdntul gi cu acordul pre$edintelui de qedinld, spune ce in gedinlele pe
comisii, s-a stabilit o modificare in ceea ce prive$te anexa, respectiv pentru taxa de eliberare a atestatului
de producdtor - eliberare a carnetului de comercializare a produselor, taxa si fie de 30 lei in loc de 50 lei
cum a fost inilial prev[zutl, iar pentru persoanele cu activitatea previztt1, in codul CAEN 561, taxa
pentru eliberare/vizarea anuald a autorizaliei privind des{Iqurarea acestor activitdli, pentru o suprafap de
pAni la 500mp inclusiv, sifie de 200 leiinlocde500 lei cum afost prevdzutd initial.

Dl preqedinte supune la vot proiectul de hotlrire, cu modificErile respective qi se aprob6 cu
l3 voturi pentru.

PreEedintele de qedin16, Dl. consilier Lixandru Constantin Valentin d6 citire [a Proiectul de
Hot[rire privind aprobarea Rectificlrii Bugetului Local al Comunei Maneqti pe anul 2017, Dna Streche
Tudoricu Carmen ia cuv6ntul gi cu acordul preqedintetui de qedinl[ aduci limuriri cu privire la acest
proiect Dl preqedinte supune la vot proiectul de hotlrdre qi se apiobi cu 12 voturi pentru qi o ablinere
Dl. Consilier Ungureanu Ion.

Dl Preqedinte, consilier Lixandru Constantin Valentin dd citire la urmdtorul proiect deHotIrAre privind stabilirea salariilor de baz6, aferente funqiitor din cadrul familiei ocupalionale
,,Administralie" utilizate in aparatul de specialitate al primarului comunei M[neqti, judelul-piahova
incepdnd cu data de 01 ianuarie 2018. Se inscrie la cuvdnt Dl. Primar Constantin N(Li 9i cu acordul
preqedintelui de qedinld ia cuvintul qi aduce ldmuriri cu privire la propunerea {Ecut[, resiectiv aceea de a
menline salariile angajalilor gin cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei M6neqti, la
nivelul salariului net actual, in continuare, aduce llmuriri la cele proiuse, prin aceea cd, in luna iulie
2017, cind au fost modificate salariile angajalilor, in urma modificirilor legislative, salariile au fost
stabilite [a un nivel destul de ridicat, iar incepind cu luna ianuarie, acestea voriuferi din nou o mdrire in
plus_destul de substanJial[. Fa1[ de cele menlionate mai sus, Dl. Primar, aduce in discu{ie qi faptul cd, la
nivelul Comunei Mlnegti, taxele gi impozitele pentru anul 2018, au r6mas la acelagi nivel cu anul 2017,



in plus, unii agenli economici de pe raza comunei Mineqti, au inceput sd retragi 9i sE radieze din
evidenlele primdriei, mijloacele de transport, farl a introduce altele noi, din aceste considerente,
veniturile primiriei vor avea o scldere, motiv pentru care nu exist[ [a acest moment o viziune clard dacd
aceste salarii mdrite vor putea fi suportate pe viitor. Dl. Primar Constantin Niloi, aduce llmuriri prin
aceea c[, dacd vor fi plstrali coeficienlii de salarizare aprobati in luna iulie 2017, salariile vor suporta o
cregtere in medie de 250 lerl angajat, deasemenea gi datoritd trecerii contribuliei de la angaj ator la
angajat, acest lucru influenldnd la capitolul cheltuieli bugetare cu salarizarea, un plus de aproximativ
300.000 lei anual. Dl. Consilier Ungureanu Constantin ia cuvdntul 9i cu aprobarea pregedintelui de
gedinti spune c[ cei 300.000 lei, vin tot din bugetul primlriei care oricum se plitegte la bugetul de stat ca
qi cotizatie. Totodati acesta menlioneazd, c6, efectiv, cresterile salariului net, insumeazd aproximativ
90.000 lei anual. Dl. Primar Constantin Niloi spune c6 pe l6ng6 diferenla in plus la salariul net, trebuie
luat[ in calcul qi diferenta la salariul brut, care este considerabil mai mare.

Dl. Consilier Filip Marius, se inscrie la cuvint gi cu acordul preqedintelui de qedinti ia cuvintul
gi intrebi: dacd nu se didea legea privind salariul minim garantat pe tari de 1900 lei incepdnd cu
01.01.2018, diferenlele nu erau suportate tot de primlrie, totodate, Dl. Filip Marius spune ci diferenlele
pot aplrea $i datorite sclderii impozitului de la 16% la 10 Yo.

Dl. Consilier Apostol Florin Bogdan, ia cuvintul gi cu aprobarea pregedintelui de gedinl[ spune
cd, in luna iulie 2017 , s-a ficut un efort pentru acele mlriri, propuse $i aprobate. In legea salarizdrii este

stipulat faptul cd, salariile se vor corela cu bugetul. La acest moment, exist6 o singur[ propunere qi

anume de a se menline nivelul salariilor nete din acest moment qi incepdnd cu ianuarie 2018. Totodati
dl. Apostol intreab6 daci aceste grile mai pot fi modificate, Dna Streche Tudoricu Maria Irina spune ci
da, mai pot suporta modificAri pe viitor.

Dl. Secretar Enache Nicolae Mid6lin, se inscrie la cuvdnt qi cu acordul pregedintelui de qedintl,
ia cuvintul aducind limuriri in ceea ce prive$te proiectul de hotirdre, respectiv cE trebuie supus la vot,
intrucat pentru anul 2018, nu se vor putea face plili pentru salarii, intrucAt in luna iulie 2017, in
Hotlrirea privind salarizarea nu au fost prevezute salariile pentru toate posturile din Statul de funcJii qi

nu a fost prevdzutE mentiunea, ci salariile vor suporta modificEri in func1ie de salariul minim garantat pe

lare.
Dl. Consilier Filip Marius ia cuvintul qi cu aprobarea preiedintelui de qedint[ spune ci

materialele cu referire [a salarii au fost primite inaite de inceperea gedinlei.

D[. Primar Constantin Ni1oi, spune c[ intrucet se lucreaz[ intens pentru incheierea anului ,au

fost foarte multe probleme de rezolvat la nivelul instituliei, acesta fiind motivul intdrzierii.
Dl. Consilier Ungureanu Constantin, ia cuvintul qi spune c5, in qedinlele pe comisii s-a primit

informalia ce aceste grile nu vor putea fi modificate pe viitor. Dna Streche Tudoricu Maria kina aduce

limuriri prin aceea c[ pdn[ in anul 2020, aceste grile vor suporta modificdri , respectiv cre$teri conform
legii salarizlrii.

Dl. Consilier Manea Nicolae ia cuvAntul gi cu acordul pre$edintelui de gedin16, intreabl, de ce
la unele persoane scade coeficientul, doar la conducere nu scade. Dl. Primar Constantin Niloi spune ci,
coeficienlii pentru functiile de demnitate publicd alese, sunt stabilili prin [ege. Deasemenea Dl. Primar
mai comunicS, dacl vom miri salariile qi in luna iunie 2018 nu vom mai avea fonduri sA plAtim salariile,
atunci ce vom face, le vom micfora sau vom fi nevoili s[ micqorlm organigrama.

Dl. Consilier Manea Ion, ia cuvintul qi cu aprobarea preqedintelui de qedin{[, doreqte sd afle
fondurile de salarii pentru anii 2016-2017 qi care vor fi preconizdrile pentru anul 2018, sa gtim daci
putem suporta sau nu.

Dl. Consilier Roman Ion, ia cuvintul gi cu aprobarea preqedintelui de gedinli spune cf,,

diferenlele sunt reprezentate ca urmare a trecerii cotizaliilor de la angajator la ang$at. Dl. Primar, aduce
ldmuriri prin aceea c5, qi intrun caz qi in celdlalt, aceste sume sunt plAtite tot din bugetul primdriei.
Recomandarea Dlui. Primar, fiind s[ avem rlbdare, s6 vedem cum vor evolua lucrurile pe anul 2018, si
se aprobe bugehrl, totodate aduce in disculie faptul ci unele primdrii au intrat in blocaj financiar datorat
acestor m[riri de salarii.

Dna. Streche Tudoricu Carmen, ia cuv6ntul qi spune c[, cu data de 01.01.2018, vor trebui
reincadrati toti angaja{ii din prim[rie, datoritd modificirii salariului minim de la 1450 la 1900 lei.



Dl. Consilier Roman Ion, ia cuvintul gi cu aprobarea pregedintelui, o intreabi pe Dna.
Streche Tudoricu Carmen, consilier contabilitate, incepAnd cu ianuarie 2018, cat va plati primdria [a
fondurile de salarii. Dna. Streche aduce l6muriri prin aceea c[, incepdnd cu 01.01.2018, va cre$te
considerabil salariu brut gi respectiv se vor mlrii cheltuielile cu salariile.

Dl. Consilier Manea Nicolae, solicitl si se retraga gi cu aprobarea pregedintelui de 9edin16
se retrage.

Se supune la vot Proiectul de Hotirdre $i este aprobat cu 8 voturi pentru, un vot impotrivd
Dl. Consilier Roman Ion gi 3 ablineri Lixandru Constantin Valentin, Filip Marius qi Mihai Bundd.

Dl consilier Lixandru Constantin Valentin, preqedinte de qedinld d[ citire Proiectului de
Hotdrire privind aprobarea Proiectului Programului Anual al Achiziliilor Publice pentru anul 2018, Dt.
Consilier Ungureanu Constantin ia cuvintul qi cu acordul pregedintelui de qedinll comunici cA acest
proiect a fost discutat qi ldmurit in gedinlele pe comisii. Dl. Vigoiu Sorin aduce unele limuriri gi

comunic6 faptul c[ s-a trinut cont [a intocmire de toate propunerile fEcute, sumele fiind aproximative,
urmdnd a fi stabilite dupi aprobarea bugetului pe anul 2018.

Dl. Consilier Ivan Gheorghe, se inscrie la cuvdnt gi cu aprobarea pregedintelui de qedinld,
propune se fie direclionali bani qi pentru a se construi un pod intre satul Coada izvorului gi Gura
Crivl1ului, respectiv s[ fie reabilitat qi drumul ce face leg[tura intre cele dou6 sate. Dl. Primar aduce
ldmuriri cu privire la acest aspect, prin aceea cI, drumul respectiv duce in terenul proprietate al MAPN gi

o astfel de investitie nu este posibile.
Dl. Consilier Filip Marius ia cuvAntul gi cu aprobarea pregedintelui de gedinp intreabl

dacd au fost frnalizate platformele pentru colectarea deqeurilor qi daci a fost cheltuite intreaga sumi de
10.000 lei aprobatd pentru anul 2Ol7 Dl. Primar Constantin Niloi aduce llmuriri, respectiv cd a fost
cheltuite suma de 6.000 lei, qi trebuie se se line cont, ce aceste platforme au fost executate cu angaja{ii
primdriei, respectiv au fost achizilionate doar materialele necesare. Dl. Consilier Apostop Florin Bogdan,
ia cuvdntul qi spune cd aceste platforme au fost aprobate sd fie prevezute cu grilaje metalice, fiind cazuri
cdnd au fost sparte. Dl. Primar menlioneazA c[ aceste platforme au fost predate citre societatea ROSAL.

Se supune la vot $i este votat in unanimitate cu un num6r de 12 voturi pentru.
Dl Pregedinte, consilier Lixandru Constantin Valentin d[ citire urmltorului Proiect de

Hotirire privind aprobarea plalii sumei de3440.2lei, necesari decontlrii cheltuielilor de transport pentru
luna Noiembrie 2017, al cadrelor didactice qi auxiliare de la $coala Gimnazial6 "Gheorghe Dibog" din
Comuna Mdneqti, Judepl Prahova. Dna viceprimar $tefan Daniela, ia cuvAntul gi cu aprobarea
preqedintelui de qedinld, aduce llmuriri cu privire [a acest proiect de hotdrire.

Se supune la vot $i este aprobat cu I I voturi pentru $i o ablinere respectiv D[. Consilier
Filip Marius.

Dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin, pregedintele de qedinld, cite$te urmatorul
Proiect de Hotdrdre privind aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare qi funclionare al
Compartimentului Asistenl[ SocialE organizat la nivelul comunei Mineqti judetul Prahova. Dna. Streche
Tudoricu Maria kina, consilier asistenii sociali aduce ldmuriri. Se supune la vot gi este aprobat Proiectul
de Hotdrdre in unanimitate cu 12 voturi pentru.

D[. Preqedinte de $edinld Consilier Lixandru Constantin Valentin, di citire urmitorului
Proiect de Hoterare, respectiv cel care a suplimentat ordinea de zi, privind constituirea Consiliului
Comunitar Consultativ, pentru perioada 2017-2019 la nivelul comunei Mdnegti judelut Prahova gi
aprobarea regulamentului de organizare gi funclionare al acestuia. Dna Streche Tudoricu Maria Irina,
consilier asistenll sociald aduce ldmuriri, respectiv cd acest consiliu, trebuie si aib[ un punct de vedere,
in situaliile in care sunt copii, pe raza comunei Mineqti, care vor trebui introdu$i sau scogi din plasament.
Din aceastd comisie trebuie sd facd parte un preot, un medic, o persoani din mediul de afaceri, un
consilier local. Aceastd activitate nu este remuneratd. Se propune de cdtre D[. Consilier Lixandru
Constantin Valentin, numitul Ungureanu Constantin, consilier local pentru a face parte din aceastl
comisie. qi se aprobd cu I 2 voruri pentru.

Se supune la vot acest proiect gi este aprobat in unanimitate cu 12 voturi pentru.
Se trece la urmltorul punct dup[ ordinea de zi, [a intrebiri, interpel[ri rispunsuri, unde Dl.

Pregedinte de qedinli Consilier Lixandru Constantin Valentin, intreabi cine se inscrie la cuvdnt, se inscriu



la cuvdnt domnii consilieri Ungureanu Constantin, Filip Marius qi Apostol Florin Bogdan, rdmdnind
lista deschis6.

Dl. Consilier Filip Marius, aduce in discu{ie, contractul incheiat intre Primiria Mlneqti qi

Dna Avocat Iofciulescu Elana Mihaela, contract prezentat in copie la solicitarea consilierilor locali,
respectiv laptul ci este prevdzut in contract cA se va prezenta la qedinlele de Consiliu, deasemenea faptul
c[ a fost prezelld acum un an. Dl. Apostol Florin Bogdan ia cuvdntul qi spune ci nu poate fi chemat6
dac[ in qedinle nu se vor discuta probleme juridice.

Dl. Consilier Ungureanu Constantin, ia cuvintul gi cu acordul preqedintelui, spune ci, in
calitatea sa de pre$edinte al comitetului de p[rin1i ai elevilor $colii din M6neqti, doregte sd aduc[
mullumiri in numele plrinliloq referitor la modul in care s-au implicat reprezentanJii prim6riei, in
serbirile care s-au tinut la nivelul comunei, mulpmiri fa![ de efortul fEcut, de a oferii cadouri celor mici,
mullumiri fati de iluminatul stradal, montat in comund cu ocazia sirb[torilor de iarn6.

Deasemenea Dl. Ungureanu Constantin mulpmegte conducerii Prim6riei Mane$ti pentru
implicarea in activit[1ile extra$colae a copiilor, respectiv a echipelor de dans din Satul BdltiJa gi M[neqti,
care s-au prezentat impecabil la concursurile de dans.

Dl. Diboq Nicolae, ia cuvintul qi spune ci in decursul anilor s-au vizut mari progrese la
nivelul Comunei Mdnegti gi doreqte ca pe viitor, conducerea primdriei impreunl cu consilierii locali, sd se
implice deopotrivd in rezolvarea tuturor problemelor care vor apdrea la nivelul Primiriei.

Dna. Streche Tudoricu Carmen, ia cuv6ntul gi comunicS" c[ in acest moment, a primit o
notificare de [a Finan]e prin care a fost retras[ suma de 82.000 lei din fondul de handicap, gi c6 va trebui
fEcutd.aceastd modificare in proiectul de buget. Dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin, preqedintele
de qedinp, cu acordul consiliului, aprob[ modificarea la proiect.

Preqedintele qedinlei Dl. Lixandru Constantin Valentin intreabi dacl mai sunt intreblri, motiv
pentru care sunt declarate inchise lucr6rile Eedintei din 21.12.2017, mullumind pentru participare qi
implicarea celor prezenli in sald.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER

LIXANDRU CONSTANTIN VALENTIN

SECRETAR OMTINA
ENACHE NIC uAoArrN


