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PROCES-VERBAL
Incheiat asta2i,23.07.2014, orelel5,00 la sediul Consiliului local Fintinele, cu
ocazia intrunirii Consiliului Local in sedinta ordinara, sedinta ce a fost convocata de
catre primarul comunei Fintinele, prin dispozitia nr. l0l l17 .07 .201 4;invitatia la sedinta a
fost comunicata prin grija secretarului comunei Fintinele, prin intermediul Politiei
Locale; la aceasta sedinta participa de drept primarul, secretarul comunei, un numar de
consilieri locali din totalul de I I si delegatul satesc; dl.Romanici Vasile absenteaza; se
constata ca sedinta este legal constituita.
Presedintele de sedinta, dl.Dragos lon prezinta ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
l. aprobareaproceselor-verbale ale sedintelordin 30.06.2014si23.07.2014:"
2. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget, initiat de dl. primar;
3. proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la
30.06.2014, initiat de dl. primar;
4. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si Studiul
de fezabilitate reactualizat pentru investitia " Asfaltare drumuri in comuna Fintinele,
judetul Prahova", initiat de dl. primar;
5. diverse.
Dl.primar: proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici si Studiul de fezabilitate reactualizat pentru investitia " Asfaltare drumuri in
comuna Fintinele, judetul Prahova", initiat de dl. Primar, il voi retrage datorita unor
nelamuriri privind documentatia care nu prezinta propunerea pe indicatorii tehnico economici care sunt reglematati, depasindu-i, si propun introducerea pe ordinea de zi a
proiectului de hotarare privind modificarea organigramei aparatuluoi de specialitate al
primarului comunei Fintinele, Judetul Prahova, initait de catre mine, iar in rectificarea de
buget, eu nu stiu despre ce este vorba si nu u il voi sustine!
Dl.Negroiu: deci nu il vom prinde pe ordinea de zi?
D-na Tugulan: este vorba despre salariile asistentilor personali.
Dl.primar:aveati timp sa analizati rectificarea de buget.
Dl.Negroiu:sunt alte discutii pentru retragerea proiectului de hotarare cu
rectificarea de buget, ca asistentii personali sa nu isi ia salariile?
Dl. Negroiu daca nu sunt alte discutii pentru rectificarea de buget, ca asistentii persoanli
sa nu-si ai salariile, este important sa-l discutam!
Presedintele de sedinta supune la vot ordinea de zi, conform propunerilor facute
de catre primarul comunei si dl. Negroiu. Se aproba ordinea de zi cu propunerile facute,
de retragere a proiectului de hotarare de la punctul 4 si introducerea proiectului de
hotarare privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei Fintinele, Judetul Prahova, initait de dl. primar, si de analiza a raportului de
specialitate al d-nei Tugulan Alexandrina la proiect de hotarare privind aprobarea
rectificarii de buget, initiat de dl. primar; dupa cum urmeaza:
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2. raport de specialitale al d-nei Tugulan Alexandrina la proiect de hotarare
privind aprobarea rectificarii de buget, initiat de dl. primar;
3. proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara

la

30.06.20 I 4, initiat de dl. primar;
4. proiect de hotarare privind modificarea organigramei aparatului de specialitate
al primarului comunei Fintinele, Judetul Prahova, initait de dl. primar,
5. diverse.
lAprobarea proceselor -verbale ale sedintelor din30.06.2014
17.07.2014.5e
constata ca nu sunt mentiuni de facut cu privire la procesele - verbale; se supun la vot in
ordinea mentionarii; se aproba in unanimitate.

si

2.Raport de specialitate privid rectificarea bugetului comunei Fintinele Ia
proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii de buget, initiat de dl. primar;
D-na Tugulan A. prezinta raportul de specialitate; s-au facut mai multe incasari
care se adauga laplata asistentilor personali.
Avand in vedere incasarile care s-au facut ca urmare a restituirilor facute de
contractantii mentionati in decizia Curtii de conturi, sumele restituite s-au prevazut in
buget pentru restituire la minister.
Dl.Negroiu: 20 mii la asistenta este toata rectillcarea ?!

Presedintele de sedinta constat ca nLl mai surrt discutii pe tema acstui punct:
supune la vot; se aproba in unanimitate.

3. Proiect de hotarare privind aprobareo executiei bugetare 30.06.20L4,iniliat
de dl. primar.

Lprimar prezinta pro iectu l.
D-na Tugulan prezinta executia bugetelor prezentand recorelarea cheltuielilor.
l.conturile de executie sectiunea functionari si pe subdiviziuni.
2.dezvoltare.
Discutii- nu sunt.
Presedintele de sedinta supune la vot.Se aproba in unanimitate.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modiJicarii organigramei aparatului de
special itate al primar ul ui.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare si rapoartele; Presedintele de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare; constata ca nu sunt discutii; se aproba in unanimitate!
Dl. Primar: Era un post liber pentru director de camin pe care nu mai poate fi angajat.
Dl.Negroiu:am fost de accord la sedinta trecuta ca nu se mai poate semna fara
verifi carea oamenilor de special itate!
Dl.Dragos:am fost de accord cu aceasta propunere, nestiind daca este ceva in
contradictoriu.
Dl.Matei Sorin: dacaangajam specialistul, cine va mai raspunde pentru nereguli?
Dl.primar: el, cel pe care ilvom angaja. Pe acesti bani nu vine nimeni!
Dl.Negroiu: dupa acest control al Curtii de Corrturi. ar trebui luata aceasta masura.
Asa vom raspunde si curtii de conturi.
Dl.primar: la Caminul Cultural vom ramane fara director!
D-na Tugulan:aveti postul de ingrijitor pentru care ati spus ca il aveti la cultura!!
5.Diverse
Dl.primar prezinta adresa.
D

D-na Tugulan: inainte cu 30 de zile de sedinta din 17.07.2014, am facut referat si
informare catre dl.primar si ni s-a raspuns dupa 30 de zile ca nu este nevoie de specialist.
Deci am informat. Este nevoie ca acest specialist sa fie mereu aici ca sa dea explicatii
pentru urmarirea lucrarilor la executare cu proiectul.
Dl.Negroiu:daca aveam specialist, el facea parte din comisia de receptie si el ar fi
putut da explicatii! Nu este bine ce se intampla!
Dl.Dragos:este greu sa fi si in comisia de receptie, ca nu putem dormi noaptea din
cauza acestor nereguli !
Dl.primar prezinta adresa Companiei de servicii publice si energie regenerabila
Prahova S.A. cu privire la modificarea prevederilor legii serviciilor publice.
Avem timp 90 de zile cu regulamentul pentru instituirea taxei de salubrizare. Ar
trebui sa ii instiintam si pe cei ce nu au contract ca sa stie ce efecte sunt pe lege pentru
neincheierea contractelor. Nu avem voie sa subventionam serviciile de utilitati.
Dl.Biclineru: avem foarte multe taxe.
Dl.Dragos: era obligatia noastra sa stabilim si aceasta taxa.
Dl.primar: pe masterplanul pentru colectarea deseurilor este in discutie daca
primim noi containerele pentru deseuri si containerele pentru deseuri biodegadabile 9x4.
Dl.Biclineru: ar trebui sa studiem Legea I 0l .

Dl.Negroiu: cam 80-90%

din

gospodarii trebuie sa incheie contracte de

salubritatate.

Dl.Dragos:si cei care nu au contracte produc multe desuri, care nu stiu unde
ajung

!

Dl.primar:
Dl.Negroiu:ce facem cu Romanici?
Dl.primar:vedem cate absente nemotivate are si se procedeaza conform Legii nr.
21512001.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii in cadrul acestei sedinte;
declara lucrarile sedintei inchise; drept pentru care s-a incheiat prezentul process
verbal.
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