ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
coMr-lNA MANE$TI
CONSILruL LOCAL

PROCES VERBAL
incheiat astizi 23 AUGUST 2017 in $edinfa ordinard a Consiliului Local al Comunei
Mdneqti, Judeful Prahova
$edinfa ordinari a Consiliului Local al Comunei Menegti, a fost convocatd in baza
Dispoziliei nr. 214 emisd de dl.Pimar Constantin Niloi 1a data de 18.08.2017 care s-a desfrqurat in
Sala deledinte a Consiliului Local Mdnegi, incepand cu ora 15.00.
In prezenla Domnului Primar Constantin Niloi , d-ra Secretar Streche-Tudoricu Maria
Irina , angajali ai Primariei Mineqti , d1 Consilier Achizilii Publice Vi$oiu Marian Sorin qi d-na
Consilier Vza CFP Anghel Mariana qi d-na Contabil Streche -Tudoricu Carmen , sunt prezenli la
gedinld un numar de 12 consilieri in {irnc}ie qi delegatul sStesc d-na Oprina Daniela , lipsegte dl
Consilier Manea Nicolae
Dl Consilier Ungureanu Constantin face propunerea ca preqedinte de qedinld pentru
urmdtoarele trei luni pe dl Consilier Apostol Florin Bogdan $i este supus spre aprobare fiind
aprobat cu I I voruri pentru.
Dl Consilier Apostol Florin Bogdan preqedinte de qedinla declartr deschise lucrdrile acesteia.
Se dd citire Ordinei de zi ;i se propune suplimentarea acestuia cu urmatoarele proiecte de
Hotdrdre qi anume , proiect de Hotirdre privind asocierea Comunei MineEti cu Judelul Prahova in
vederea oblinerii surselor de finanlare pentru realizarea obiectil'ului reabilitare qi renovare clddire
Gradinila sat Coada Izvorului , iniliat qi prezentat de dl Primar Niloi Constantin , proiectul de
HotdrAre privind Aprobarea rectificf,rii bugetului local al Comunei Mdneqti , Judetul Prahova pe
anul 2017 initiat qi prezentat de dl NiJoi Constantin qi Proiectul de Hotdr6re privind Aprobarea
Modificdrii programului anual al achiziliilor Publice pentru ariul 2017 iniSat $i prezentat de dl
Primar Niloi Constantin , Ei se supune la vot suplimentarea ordinei de zi gi aceasta se aprobi cu 12
voturi pentru.
DI Consilier Apostol Florin Bogdan pregedinte de qedintd di citire Procesului Verbal de la
qedinla din 20.07.2017 Ei intreabd dacd sunt obiecliuni sau intlebdri, nefiind obiecliuni se voteazA cu
1l voturi pentru Ei o ablinere gi anume dl Consilier Bunda Mihai care a lipsit la $edinla anterioarE.
Dl Consilier pregedinte de qedinli Apostol Florin Bogdan dd citire la Proiectul de Hotdrdre
prfuind Aprobarea Documentaliei tehnico -economicl a investifiei ;,Infin]area gi Dotarea cu utilaje
performante specifice Serviciului de Gospoddrire locald al Comunei Mtrnegti , Judeful Prahova".
Dl Preqedinte de qedinli ii di cuvintul d-nei Viceprimar $tefan Daniela care aduce llmuriri privind
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acest proiect de hot?irire , dl Ungureanu Constantin se inscrie la cuvAnt gi cu acordul d-lui Pre$edinte sustine
ca s-a vorbit la Sedinla pe comisii despre acest proiect , se supune la vot pentru aprobare qi este aprobat tr

unanimitate.
Se di citire la urmitorul proiect de pe ordinea de zi de ctrhe dl Preqedinte de gedinle Dl Consilier Apostol
Florin Bogdan , proiect privind Implementarea proiectului ,jnfinlarea qi Dotarea cu Utilaje Performante
Specifice a Serviciului Public de Gospodirire Local6 al Comunei Mlnegti , judelul Prahova" , i se d[
cuvAntul d-nei Viceprimar $tefan Daniela de citre dl Pregedinte Consilier Apostol Florin Bogdan care aduce
lr"LnrLlili r:rr Irivirc 1a nccesilatcr acestui proitct dc holir6rc . dl Prc:cdinte Cr,rrrilicr Apostol Flnrin Rogdan
futtreabd daci. sunt furtrebari Ei este supus sprc aprobare cu l2 votuii pcmru.
Dl Pregedinte de gedinp dl Consilier Apostol Florin Bogdan di citirc punctului patru dup[ ordinea de zi
gi anume la proiectul de Hotlrare privind Aprobarea Modificdrii la ff. Crt. 13 din anexa nr.1 parte din HCL
w.41 /22.08.2012,,privind hecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei M[neqti a unor
suprafele de teren", ddndu-i cuvintul d-nei Viceprimar $tefan Daniela care aduce limuriri cu privire la
diferenla care reiese din masurdtori qi cd. din eroare s-a trecut Parcela Cc214 in loc de Cc2l7 . Supunindu-se
spre aprobare este aprobat in unanimitate.
Se dd citire la urmitorul punct dupl suplimentarea ordinei de zi de cltre dl Preqedinte Consilier Apostol
Florin Bogdan qi anume la proiectul de hotarare privind asocierea Comunei Mdneqti cu Judeful Prahova
in vederea oblinerii surselor de finantare pentru realizarea obiectiwlui reabilitare Ei renovare clddire
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Gradinila sat Coada Izvorului ,dl Preqedinte ii dd cuvintul d-lui Primar Niloi Constantin care
aduce ldmuriri cu privire la acest obiectiv, se supune spre aprobare si este votat in unanimitate.
Dl preEedinte de gedinld Consilier Apostol Bogdan citegte urmatoru punct dupa ordinea de zi Ei
anume proiectul de hotdrAre privind Aprobarea rectificdrii bugetului local al Comunei Mdaegti ,
Judetul Prahova pe anul 2017 , dl preqedinte ii dd cuvAntul d-nei Anghel Mariana , Consilier Vizi
C.F.P. Care aduce lf,muriri cu privire la acesti rectificare a$a cum este precizat gi in raporh-rl de
specialitate al compartimentului se face vorbire despre OUG 35/2016 cu Cadastrul General unde
dl Primar Niqoi Constantin i-a cuvdntul cu aprobarea dJui preqedinte Apostol Florin Bogdan qi
aduce ldmuriri cu privire la finanlare gi ce sectoare se vor include pe anul acesta , se supune spre
aprobare proiectul de hotirdre , aprobAndu-se cu 12 voturi pentru.
Se dI citire la proiectul de Hot6rtre privind Aprobarea Modificirii programului anual al
Achiziliilor Publice pentru anul 2017 de citre dl preEedinte Consilier Apostol Florin Bogdan
dAndu-i cuvAntul d-lui Viqoiu Sorin Marian, Consilier Achizilii Publice care aduce lImuriri cu
privire la modificdrile intervenite , supun6adu-se la vot proiectul de hotdrAre este aprobat in
unanimitate.
Dl Primar Constantin Niloi i-a cuvAnnrl gi doregte sI se suplimenteze incd odatd ordinea de zi cu
proiectul de Hotir6re privind asocierea cu o flrndalie privind amplasarea statui lui Endchild
Vf,cdrescu in fala Primiriei MdneEti , dl preqedinte Consilier Apostol Florin Bogdan intreabd daci
avem toate materialele pregdtite i se comunicd ca nu , atunci dl pregedinte susiine cd se poate face o
qedinld de indatd qi se va hotdri atunci.
Dl preEedinte Consilier Apostol Florin Bogdan spune cE se trece la urmitoml punct de pe
ordinea de zi la intrebdri , interpeldri rdspunsuri , se inscrie la cuvdnt dl Consilier ivan Gheorghe ,
delegatul sdtesc d-na Oprina Daniela, lista rdmrinAnd deschisi.
Dl Consilier Apostol Florin Bogdan preqedinte de Eedinld ii dI cuv6ntul d-lui Consilier Ivan
Gheorghe care intreabd cind incep luvrlrile pentru la Tribuna de la Coadalzvorului , dl Primar
Niloi Constantin ia cuvdntul cu acordul dJui preEedinte 9i aduce limuriri cu privire la aceste
lucrrri , intrebardu-l pe dl Vigoiu Marian Sorin dacA s-a semnat contractul , acesta din urmd
spundnd ca s-a fdcut procedura de achizilie qi urmeazl a fi semnat contractul.
D-na Oprina Daniela, delegatul sdtesc , ia cuvdntul gi cere a se face toaletarea pe strada Starila
din satul Gura Crivifului , dorind totodatd qi achizilionarea unei invafiibri in parcul de joacd din
Gura Crivdfului , dl Primar ia cuvAntui cu aprobarea dJui preqedinte qi spune cd s-a ftcut toaletarea
pe strada Starifa , iar d1 preqedinte Consilier Apostol Florin Bogdan spune cd , nu toate parcurile de
joaci sunt la fel.
Dl Consilier Cristea Ion se inscrie la cuvdnt gi se precizeaza problema cu stdlpi dupd partea
dreaptd a drumului judelean D101 A spre satul Zalhanaua care sunt aplecali qi ce putem face
pentru a-i indrepta , dl Primar Niloi Constantin face precizarea cd sunt st6lpi care aparfin
Telekomului gi firmei de cablu Akta qi cI s-au flcut in decursul timpului foarte multe adrese cAtre
ace$tia s-a luat $i legitura telefonic cu persoanele desemnate qi ne-au promis ca vor indrepta st6lpi
Dl Consilier Filip Marius cere permisiunea si se retrag6 qi se retrage cu acordul d-lui preqedhte.
Dl primar Niloi Constantin vine cu rugdmintea ca toli Consilieri sd se implice mai mult in
Sirbdtoarea Castanilor .
Dl presedinte ii dd cuvAntul d-nei Streche - Tudoricu Carmen , contabil in cadrul Primdriei care
spLurc r:i trebuic dati o holirdrc de Consiliu T,ocal pentru acordarea indemnizatiei de Consilier pdnd
ia iU9'oagacr.ule spociiicaL i1r iegea m.l 53 ,'2017 ca sir sc stie clar cat sc va jLra 1:r o ,iuriinli..11
Consilier Ungureanu Constantin se inscrie la cuvant qi cu acordul d-lui pregedinte spune cI atunci
cdnd va trebui fdcute 3 qedinle , nu o sA mai vind nimeni la qedinJe.
Se inscrie la cuvdnt gi dl Consilier Roman Ion , ia cuv6ntutr cu acordul d-lui pregedinte ;i spune
cd lucririle la locul de joacd din satul Zalhanaua at stagnat , dl Primar Niloi Constantin aduce
limuriri cu privire la continuarea lucrdrilor , deoarece este perioada concediilor fi din 5 muncitori
mai htcreazd2, 2 sunt in medical Ei rnul in concediu gi vor conti-nua lucririle , ftc6nd menliunea
cd trebuie rezolvat cumva cu o Hotdr6re de Consiliu Local pentru indemnizalia Consilierului pentru
cA ii este teama de Curtea de Conturi.

Dl Consilier ia cuvdntul Ei spune cd in spatele Sdli Multifunclionale din satul Zalhanaua se
strange apa iar dl Primar Niloi Constantin ii rispunde cA aceste probleme se pot rezolva cu un
telefon, nu sunt probleme de discutat in Eedinla de consiliu Local , 9i face menliunea de a vorbi
despre , Reteaua de apd , canalizar e . Gaze naturale in satul Bdltira gi cd posturile sunt blocate ,
volumul de munca este mare , lipsa personalului acestea sunt problemele ce pot fi discutate in
qedinlele de Consiliu Local. Dl Consilier Roman Ion mai aduce aminte gi de problema trotuarelor
la care dl Primar Niloi Constantin aduce l5muriri.
Dl Preqedinte Apostol Florin Bogdan inreabd dac6 au primit fonduri cu proiectul $coala P+1 , dl
Primar i-a rtrspuns cd nu.
Dl Primar Niloi Constantin le comunica Consilierilor cI am primit fonduri de la MDRAPFE pe
ordonanla 28 cu 120 miliarde vechi gi aduce limuriri cu privire la acest proiect , qi de proiectul cu
GAL-ul la care suntem asociali qi la proiectul cu gazele.
Pre;edintele qedinlei dl Consilier Apostol Florin Bogdar rinheabd dacd mai sunt intrebdri ,
motiv cu care sunt declarate inchise lucrdrile gedinlei din 23.08,2017, mulqumind pentru
participare qi implicarea celor prezenli in saltr.
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