ROMANIA
.IUDETUL PRAHOVA
COMUNA FINTINEI,E
CONSILIUL LOCAL

rEL. .0244/442000
['ef/Far : 02441442515

PROCES _ VERBAL

Incheiat astazi, 16.09.2014, orele 15,00 la sediul Consiliului Local
Fintinele, judetul Prahova, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a
Consiliului Local Fintinele convocata de catre primarul comunei prin
dispozitia nr. 117112.09.2014. Convocarea la sedinta a fost asigurata prin
functionarii din cadrul Compartimentului de Politie Locala. La aceasta
sedinta participa : de drept primarul si secretarul comunei, un numar de 11
consilieri din totalul de l1 si dl. Smaranda Simion - delesatul catunului

Subdeal. Se costata ca sedinta este lagal constituita.
Dl. Dragos Ion presedintele de sedinta, prezinta ordinea de zi
propusa de catre primarul comunei pentru aceasta sedinta, dupa cum

-

urmeaza'.
I . aprobarea procesului

- verbal al sedintei din 23.07 .2014
procedura de semnare a hotararii Consiliului Local Fintinele numarul
34/23.07.2014 - conform articolului 47 din Legea nr.2l5l200l, privind administraria
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. proiect de hotarare privind modif.icarea prevederilor HCL nr. 30/30.06.2014,
privind transmiterea cladirii "Camin Cultural" si a terenului aferent in administrarea CNI
SA pe perioada implementarii proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare
asezamant cultural Comuna Fintinele, Judetul Prahova" , initiat de dl. primar;
4. proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat al Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Cricov, Judetul Prahova", in vederea elaborarii Planului de
Dezvoltare Locala a Teritoriului la nivelul Comunei Fintinele, initiat de dl. primar;
5. proiect de hotarare privind acordul pentrlr darea in administrarea SC Electrica
Furnizare S.A. a "Postului de Transformare Compact in Anvelopa de Beton. cu
Exploatare din Exterior " aferent obiectivului Centru Rezidential pentru persoane
varstnice din comuna Fintinele, judetul Prahova. prin comodat, initiat de dl. primar;
6. prezentare petitie formulata de catre Birca Elena din comuna Fintinele.
Dl. Dragos propune completarea ordinii de zi cu punctul DIVERSE; sllpune la vot
propunerea; se aproba in unanimitate; supune la vot ordinea de zi cu completarea
aprobata; se aproba in unanimitate, dupa cum urmeaza:
I . aprobarea procesului - verbal al sedintei din 23.07 .2014;

2.

2. procedura de

semnare a hotararii Consiliului Local Fintinele numarul
34123.07.2014 - conform articolului 47 din Legea nr.215l200l, privind administratia
publica Iocala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. proiect de hotarare privind, transmilerea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii 'oC.N.l." S.A., a
amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii
"Reabilitare, modernizare dotare si extindere asezamant cultural Comuna Fintinele.
Judetul Prahova, initiat de dl. primar, fiind titlul corect conform ceor agreate de MDRP:
4. proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat al Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Cricov, Judetul Prahova", in vederea elaborarii Planului de
Dezvoltare Locala a Teritoriului la nivelul Comunei Fintinele, initiat de dl. primar;
5. proiect de hotarare privind acordul pentru darea in administrarea SC Electrica
Furnizare S.A. a "Postului de Transformare Compact in Anvelopa de Beton, cu
Exploatare din Exterior " aferent obiectivului Centru Rezidential pentru persoane
varstnice din comuna Fintinele, judetul Prahova, prin comodat, initiat de dl. primar;
6. prezentare petitie formulata de catre Birca Elena din comuna Fintinele.
T.Diverse.
aprobarea procesului
verbal al sedintei din 23.07.2014; nu sunt mentiuni de facut;
supune la vot procesul - verbal; se aproba in unanimitate.
Presedintele de sedinta prezinta urmatorul punct:
2. procedura de semnare a hotararii Consiliului Local Fintinele numarul 34123.07.2014conform articolului 47 din Legea nr. 21512001, privind administratia publica locala.
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Dl. Primar: secretarul va va spune despre ce este vorba!
Secretar: este vorba de procedura de semnare
unei hotarari adoptata in cadrul
sedintei din23.07.2014 si pe care presedintele de sedinta arefuzal sao semnaze; conform
prevederilor articolului 47 din Legea nr. 21512001 la zi, hotararea trebuie semnata de
catre 3 la 5 consilieri! Pentru acest motiv trebuie semnata, ea fiind adoptata!

l.

-

a

Dl. Primar: o sa va spun despre ce este vorba: la sedinta din 23.07.2014. la
hotararea 34, ce se refera la modificarea organigramei prin infiintarea functiei de
consilier de specialitate tehnica, inginer in constructii in cadrul biroului economico
financiar, presedintele de sedinta nu a semnat hotararea pentru ca functia este prevazuta
in compartimentul economico - finaciar; si eu am semnat proiectul de hotarare care mi-a
fost adus in ultimul moment! Nu s-a pus problerna rnodificarii organigramei!
Dl. Negroiu: eu vad, conform organigramei. ca biroul este economico - finaciar.
investitii si servicii publice!
Dl. Primar: de cand este organigrama? Organigrama nu este de acum!
Dl. Negroiu: este organigrama aprobata!
Dl. Banita: apropo de asa ceva: a fost o neglijenta din partea noastra cele
constatate de catre Curtea de conturi?
Secretar:Lipsa specialitatii studiilor a fost motivul pentru care am fost intrebati
"de ce semnam documente daca nu avem specialitatea studiilor?!"
Dl. Negroiu: Organigrama este cu biroul economico - finaciar, managementul
achizitiilor publice, investitiilor publice, serviciilor! !
't

Dl. Primar: investitii!! Ce treaba au investitiile
inseamna bani. Acest post trebuie sa

- banii cu tehnicul;lnvestitii
fie in biroul secretarului, la urbanism! Nu s-a votat

modifi carea organi gramei !
D-na Ardeleanu: asa este, nu s-a votat modificarea organigramei!
Secretar : nu cred ca pot verifica eu activitatea unui specialist tehnic! Din cate stiti
este vorba de o functie care sa asigure si urmarirea lucrarilor, dar si docurnentatiile
investitiilor;tocmai asta este problema, ca o astfel de functie trebuie sa fie la investitii !!
Tot asa cum dl. Primar stie, motivul pentru care am organizaL biroul asa cum este el
organtzat acum, a fost ca sa se realizeze o evidenta unitara a documentatiilor si a
activitatilor economice, de investitii, si a serviciilor publice! Nici eu nu am specialitatea
studiilor pentru tehnic!
Dl. Primar: din cauza ta a plecat Rodica. ca nu ai vrut sa -i dai urbanismul! Si
cred ca voi chema corpul de control al prefectului ca ceva este ilegal in organigrama!
Probabil ca maitrebuie cuiva un post ca sa mai fie biroul!
Secretar: maine sunam la prefectura si ii rugam sa vina de indata, daca spuneti ca
este ceva ilegal in organigrama! Organigrama este ceaavizata de catre ANFP. Nu cred ca
mai trebuie sa existe un post ca sa mai existe biroul format!
Dl. Banita: cum ati acceptat asa ceva de l8 ani?!
Secretar: pentru canu s-a prezentat nimeni cu studii de specialitate !
Dl. Negroiu: eu vreau sa clarific niste Iucruri, pentru cei care semneaza receptiile:
este bine sa existe un specialist tehnicltrebuie sa existe un control! Eu semnez hotararea!
Este vorba de investitii!
Dl. Banita: din cate inteleg, pentru ca nu avem pe cineva cu studii de specialitate
tehnica, nu pot fi urmarite constructiile!!
Dl. Parepa: dar cu ce deranjeaza ca se incadreaza la biroul economico - finaciar?!
d-na secretar, cum s-a votat la hotarare?
Secretar: hotararea a fost adoptata in unanimitate! Si asa cum este proiectul de
hotarare semnat si care a fost citit in sedinta!
Dl. Dragos: voi citi procesul - verbal ca si eu am vazut mici lucruri, dar....
Secretar: atunci inregistram sedintele consiliului local, si vorbit pe rand si nu
suprapus!
Secretarul inmaneaza hotararea 34123.07.2014 d-lui Negroiu sa o semneze; dl.
Negroiu verifica si documentatia care a stat la baza adoptarii hotararii. Returneza
hotararea cu documentatia, nesemnata!
D-na Ardeleanu Georgiana: dar despre ce vorbim acum? Votam din nou sau se
discuta semnarea hotararii?
Dl. Primar: despre infiintarea functiei, nu despre modificarea organigramei!
Secretar: este vorba despre semnarea hotararii 34 adoptata, ci nu despre
modificarea unei hotarari adoptate! Nu se poate vota din nou acum! Hotaraea este
adoptata! Atunci de ce mai vorbiti?
Presedintelede sedinta prezinta urmatorul punct:
3. proiect de hotarare privind modiJicaren prevederilor HCL nr. 30/30.06.2014,
privind transmiterea cladirii "Camin Cultural" si a terenului aferent in administrarea
CNI - SA pe perioada implementarii proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare
asezamant culturul Comuna Fintinele, Judetul Prahova" , initiat de dl. primar;
Dl. primar prezina proiectul de hotarare
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Discutii
Dl. Biclineru: cine asigura finantarea?
Dl. Primar: MDRAP. Finantare aeste impreuna pentru procentul de 20Y" noi si
80% ministerul. Am o problema cu proiectul de asfaltare, intrucat mi s-a cerut sa aduc
asociat Consiliul Judetean Prahova pentru a asigura finantarea investitiei!
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui proiect de
hotarare; supune la vot proiectul de hotarare; se aproba in unanimitate.
Presedintele de sedinta prezinta urmatorul punct:
4. proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat ul Asociatiei ,,Grupul de Actiune Locola Cricov, Judetul Prohova", in vederea elaborarii Planului
de Dezvoltare Locala u Teritoriului ta nivelul Comunei Fintinele, initiat de dl.

primar;
Dl. primar prezinta proiectul

de hotarare.

Discutii:

Dl. primar: am fost solicitati sa ne asociem intr-un astfel de grup pentru finantare
pana la 200 000E. Mai avem lucruri de facut in comuna! De reabilitat si dotat

dispensarul, de achizitionat o autoutilitara si ne mai gandim ce proiecte sa dezvoltam.Am
mal avut tentative dar nu ne-am inscris.Acum, numarul de locuitori nu mai este lirnitat,

fondurile sunt nelimitate.Cum va veni si harta, vom vedea cum sunt constituite aceste
grupuri. GAL-urile, ca forma de organizare geografica. trebuie sa cuprinda un teritoriu
-ompact.Cei
care se ocupa de noi lucreaza la Tirgoviste si au alte avantaje. Din aceste
GAL-ui fac parte si persoane fizice. Daca faci o achizitie de tractor, nu inseamna ca-l ti
acasa. Trebuie sa creezi un loc de munca, trebuie sa tai chitante si sa faci dovezile ca- ti
foloseste invetitia. De anul acesta s-a modificat metodologia.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui punct'
Supune la vot proiectul de hotarare. Se adopta cu unanimitate de voturi.
5. proiect de hotarare privind acordul pentru darea in administrarea SC
Electrica FurniZore S.A. a "Postului de Transformare Compact in Anvelopa de Beton,
cu Exploatare din Exterior " aferent obiectivului Centru Rezidential pentru persoane
varstnice din comuna Fintinele, judetut Prahova, prin comodat, initiat de dl, primar;
Presedintele de sedita da cuvantul d-lui primar pentru a prezenla proiectul de
hotarare. Dl. primar prezinta proiectul de hotarare.
Discutii.
Dl. Primar: La centrul rezidential s-a pus post de transformator, iar cand a
venit factura, suma a fost pentru cat nu consuma localitatea! Am fost la presedintele
Consiliului Judetean Prahova si mi-a indicat sa merg la directorul Renel si sa-i indic sa
asta
rezolve aceasta problema; daca as achita facuta pentru ceva ce nu am consumat'
painea
le ia
inseamna sa blocam toata functionarea Centrului Rezindetial, insemnad sa
de acolo sa
taie
sa
trebuie
comodat,
celor de la centru pentru a plati factura! c4 sa preia in
avem
centru,
La
dezvolte zona! Avem si planul de amplasare! Factura a fost anulata!
receptia in cateva zile, si se doreste preluarea centrului de catre Directia de asietnta
sociala si protectie a copilului si probabil vor mai face si alte modificari! Sa nu bata
vantul acolo, ca......
Dl. Smaranda: de ce ? ia acoPerisul?
Dl. Primar: Nu! Dar este deosebit de puternic! Preluarea acestui obiectiv
de catre Directia de asistenta Sociala, este singura rnodalitate de a-l face utilizatt
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Dl. Banita: dar cel care a facut lucrarea, nu a platit ce a consumat? De unde acest
consum?

Dl. viceprimar: a fost racordat separat pentru organizare de santier.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui
punct; supune la vot proiectul de hotarare; se aproba in unanimitate.
6. prezentare petitie formulata de catre Birca Elena din comuna Fintinele.
Dl. Primar prezinta petitia nr.3318128.05.2014 formulata de d-na Birca
Elena Liliana din comuna Fintinele, nr. 304;
Dl primar:A fost o sesizare din partea dl-lui Anghelache ca nu-si poate
repara gardul; ulterior s-a ajuns la verificari din partea primariei si s-a constatat ca dl.
Birca are gardul la o distanta mai mica fata de drumul local principal, avand in vedere
harta cadastrala a comunei de unde rezulta ca drumul de acces catre proprietatile de
acolo are o adancime mai mare fata de ce exista in realitate. Dl. Birca are acum si dosar
penal; s-a ajuns la plangere penala; el a fost sanctionat ca a sunat la 112
Dl. Biclineru: Eu am fost acolo, si daca dl. Anghelache nu avea acces din drum
principal, atunci ar avea de ce sa faca ce face acum! ! ! ! !
Dl. Primar: va dau raspunsul Primariei [a verificarea petitiei in teritoriu.
Dl. Negroiu: se poate da in administrare sau concesionare?
Dl. Primar: v-am adus la cunostinta ceea ce a solutionat primaria!
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui punct;
pr ezinta urm atoru I punct :
7. Diverse
l.Dl. Negroiu: ati primit bani pentru canalizare?
Dl. Primar: am avut I mil ron pentru canalizare.
2.D1. Romanici: canalizarea vine si pe',vale"?
Dl. Primar: nu! nu este solutie tehnica! Este un efort finaciar mare si nu se
justifica!
3.D1. Smaranda: Sunt costuri mari pentru a se face racordarile si nu se vor
racorda! Sunt aproximativ 100 de persoane!
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii in cadrul acestei
sedinte; declara lucrarile sedintei inchise. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces

- verbal !
PRESEDINTE DE SEDINTA.
CONSILIER,
DRAGOS ION

SECRETAR,

CARCIUN FLORINA ISSABELLA
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