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PROCES VERBAL
incheiat astizi 3 I IANUARIE 2018 in $edinla de indat6 a Consiliului

Local al Comunei Mane$ti, Judeful Prahova

$edinta de indat[ a Consiliului Local al Comunei Mineqti, a fost convocat6 in
baza Dispoziliei nr.30 din 30.01.2018 emisi de Dl. Pimar Constantin Ni1oi, la data de 31.01.2018
care s-a desfEqurat in Sala de $edinte a Primlriei Comunei Mlnegti, incepand cu ora 1 5.00.

In prezenla Dlui Secretar Enache Nicolae Mddilin 9i a Dlui Primar Niloi Constantin,
sunt prezenli la gedinll un numdr de 10 consilieri in functie lipsesc Consilierul Lixandru
Constantin Valaentin, Filip Marius , Ungureanu Ion qi delegatul setesc d-na Oprina Daniela.

Intrucdt lipseqte Dl Consilier Lixandru Constantin Valentin, se propune un alt
pregedinte de qedin16, propunerea vine din partea Dlui Consilier Ungureanu Constantin, care il
propune pe Dl. Bundl Mihai, se supune la vot $i se aprobd cu l0 voturi pentru, urmdnd ca
urmltoarea qedinld de consiliu sd fie prezidatd de dl. Consilier Lixandru Constantin Valentin.

Dl. Bundd Mihai preqedinte de gedinl[, declarI deschisi $edinla de Consiliu Local Ei

citege ordinea de zi, intreabl daci sunt menliuni de fEcut qi supune la vot ordinea de zi gi este

votatl in unanimitate cu l0 voturi pentru.
Dl Consilier Bundd Mihai, preqedinte de qedinll, di citire Procesului Verbal al

$edinlei ordinare din data de 08.01.2018 9i intreabd dacE sunt obiectiuni sau intrebiri, nefiind
obiecliuni, se supune la vot gi este votat procesul verbal cu 10 voturi pentru.

Dl Consilier, pregedinte de qedinl[, Bundd Mihai, di citire la Proiectul de Hotirdre
privind aprobarea Proiectului Cererii de Finanlare privind obiectivul <Construire gcoala P+l gi

anexe, amenajdri exterioare, brangamente, imprejmuire, utiliteti, comuna Mlneqti, judeJul

Prahova>. Cu aprobarea preqedintelui de qedin16, ia cuvdntul Dl secretar Enache Mddilin gi aduce

l[muriri referitor la acest proiect de hotirdre prin aceea ce, este necesard aceasti hotirdre in vederea

depunerii documentaliei pentru acest proiect. Se supune la vot $i este votat in unanimitate cu l0
voturi pentru.

Preqedintele de gedin![, Dl. consilier Bundd Mihai dA citire la Proiectul de HotlrAre

privind aprobarea documentaliei tehnico-economice qi a indicatorilor tehnico-economici

reactualizali inclusiv anexa privind descrierea sumard a investiliei <Construire $coala P+l 9i anexe,

amenajari exterioare, brangamente, imprejmuire, utilitEli, comuna M[neqti, judqul Prahova> . Se

inscrie la cuvAnt Dl primar Constantin Niloi iar cu aprobarea preqedintelui de qedinld ia cuvintul qi

aduce ldmuriri, respectiv c[ devizul general pentru aceaste investilie a fost reactualizat, motiv

pentru care va tribui supusl spre aprobare, ace$e hottrare flcdnd deasemenea parte din

documentalia ce trebuie depusd la'ministerul dezvoltdrii. Dl preqedinte supune la vot proiectul de

hoterare qi se aprobi cu 10 voturi pentru.' bf preqedinte, coniili". Bundd Mihai di citire la urmitorul Proiectul de Hotirdre

privind aprobarea coiei de participatie suportata de comuna Manegti la obiectiwl de investilie

,,p*tioa.r" relea de gaze naturale i" iatU naUp comuna M[negti" Se inscrie la cuvint Dl. Primar

tlonstantin Niloi gi cu acordul pregedintelui de qedin!6 ia cuvintul 9i aduce ldmuriri, prin aceea c6'

acest proiect ie irotlrire este ne;esar s[ fie supus spre aprobare, intrucit documentalia depuse

f"nt. u..rt proiect, trebuie completati cu hot[iirea privind aprobarea acestei cote de 98% din

ialoarea totati a investiliei, "r" ,e fi. suportate din bugetul local al comunei Mlneqti.

Dl. Preqedinte de gedin15, supune la vot proiectul de hot6rdre qi este votat cu un num6r de

10 voturi pentru.
Setrecelaurmatorulpunctdupdordineadezi,laintrebdri,interpeldriqirispunsuri'unde

Dl. preqedinte de gedinli Corriii.r gunda Mihai, intreabl cine se inscrie la cuvint, se inscriu Dl'



Primar constantin Nitoi, Dl. consilier Ungureanu constantiq r[min6nd lista deschisi.
Dl Primar, comunicd faptul cd in citeva zile se va semna contractul cu apa cu Ministerul

Dezvoltirii, deasemenea se aduce in disculie situalia persoanelor care au calitatea de asistenli
personali ai persoanelor cu handicap, faptul cd au fost instruili pe linia protectiei muncii, aceqtii
avAnd calitatea de angajati ai primiriei.

In continuare Dl. Primar, comunici faptul cE a fost inchisl o decizie mai veche a Cu4ii de
conturi nr. 67/2010, fiind inci de actualitate situalia cu TERAGAZ, respectiv ci a rlmas definitivl
hotdrArea judecdtoreasc[, urmind sa oblinem un punct de vedere oficial din partea Cu4ii de Conturi
in vederea continuArii lucririlor privind construirea unei stalii peco pe raza comunei. Dl primar
Constantin Ni1oi, a adus in disculie faptul ci a participat la qedinla care s-a linut la Prefectura
Prahov4 unde a fost prezentdt raporh-rl de activitate al prefecturii gi al primariilor pe anul 2017,
unde au fost prezentate realizdrile pe anul 2017, totodate au fost aduse in disculii exemple de
hotlrdri de consilii locale sau dispozilii emise de primari care au fost revocate de citre controlul
legalit6lii.

Ia cuvintul qi dl. Consilier Bund6 Mihai gi aduce in disculie problema transportului, in
urma desfiinlirii trenurilor pe ruta Ploieqti Tirgoviqte. Dl. Primar aduce limuriri, respectiv cI au
fost inaintate adrese c[tre firma de transport gi cdtre Consiliul Judelean Prahova in vederea
supliment6rii curselor

Afost prezentat spre informare bugetul privind investiliile pentru anul 2018.
Dl. primar comunicl faptul c[ a fost contactat de catre reprezentantii GAL in legltur[ cu

proiectul privind achizilionarea unui tractor, $i s-a comunicat c[ dosarul este in verific6ri.
Dl. consilier Ungureanu Constantin aduce in disculie construirea unei noi stalii de

autobuz iar in parcul din satul B ti{a este nevoie de completat cu piatrd deoarece cdnd ploul se

formeazi zone cu api gi nu se poate intra in parc.
Dl. consilier BundI Mihai comunicd solicitarea cetl|enilor din satul Zalhanaua pentru

construirea unui parc in acest sat.

Dl. consilier Apostol Florin Bogdan, aduce in disculie ca investilie viitoare, asigurarea

clddiritor administrative apa(indnd comunei. Totodat[ comunicd necesitatea infiinlirii unei parciri
in lala bisericii din satul Coada izvorului qi deasemenea in acest sat au aplrut multe zone cu asfaltul
degradat.

Totodat[ se soliciti ca lucrdtorii din cadrul poliliei locale sl participe la gcoali, in
momentul in care se iese de la cursuri pentru a asigura ordinea.

Dl. primar Constantin Niloi le solicitd domnilor consilieri, sl se faci mai multe adun6ri

cetalenegi pentru a putea fi stabilite in concret problemele comunitalii, nevoile 9i planurile pentru

viitor

PreEedintele qedinlei Dl. Bundi Mihai intreabl dacd mai sunt intrebAri, motiv pentru

care sunt declarate inchise lucririle gedinlei din 31.01.2018, mu[umind pentru participare $i

implicarea celor prezenli in sald.
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