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Incheiat astazi,5.l1.2014, orele 15,00 la sediul Consiliului Local Fintinele, cu
ocazia intrunirii Consiliului Local Fintinele in sedinta extraordinara. Convoc area la
sedinta a fost facuta de catre primarul comunei Fintinele prin dispozitia nr.
128/28.10.2014; comunicarea invitatiilor s-a asigurat de catre personalul poliiiei
Locale.
La acesta sedinta participa de drept, primarul si iecretarul, un numar de l0 consilieri
din
totalul de 11, dl.Romaniciinta"zie, si dl. Smaranda Simion, delegatul satesc. Se
constata
ca sedinta este legal constituita.

Presedintele de sedinta, dl. Dragos lon, prezinta ordinea de zi propusa
de catre
primarul Comunei, dupa cum ormeaza;
l.proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la30.09.2014, initiat
de
dl. primar;
2.proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetare, initiat de dl. primar;
3. proiect de hotarare privind modificarea si completarea planului anual al
achizitiilor publice, initiat de dl. primar;
4. proiect de hotarare privind transmiterea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.1.,' S.A, a
amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de
investitii
"Reqbilitare, modernizare, dotarea si extinderea
asezamantului cultural Camin
cultural din comuna Fintinele, Judetul prahova", initiat de dl. primar
5. proiect de hotarare privind revocarea unor hotarari de Consiliq Local, initiat de
dl. primar;
6.proiect de hotarare privind modificarea si completarea Evidentei cu bunurile
imobile ce fac parte din domeniul public al Comunei Fintinele, initiat de dl. primar;
7. analiza cereri.
Supune la vot ordinea de zi; se aproba in unanimitate.
l. proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare Ia 30.09.2014, initiat
de dl.

primar;

Dl.primar prezinta proiectul de hotarare;

Dl. Primar: Nu sunt cheltuieli mai mari decat veniturile; nu avem depasiri la sectiunile
prezentate in executia bugetara. Raportul este facut de d-na Tugulan Alexandrina.

Incepand 29'10.2014, d-na Nicolae Maria indeplineste, pe perioada determi4rata pana la
angajarea pe functie, atributiile de sef birou economico
- finaciar, mAnasementul
achizitiilor publice, investitiilor publice si serviciilor publice, fiind o solutie

lelurg.nru,

,''e-')
:

i.:

i,-

doamna Nicolae Maria indeplinind functia de contabil sef la Primaria Mizil, deci este
o
persoana care lucreaza cu bugetul local si cu autoritatile din domeniu.
Daca sunt alte

discutii.

Presedintele de sedinta constata ca nu sunt discutii pe tema acestui punct;supune
la vot proiectul de hotarare; se aproba in unanimitate.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea recti/icarii bugetare, initiat

de

dl.primar.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Avem raportul d-nei contabil prin care
s-au reparizat in doua etape sumele.
Prezinta raportu I de speci al itate.

Dl. Primar: La salon - instalatie termica 27000 lei; la scoala caiet de sarcini si
centrala pe lemne; asigurari si asistenta sociala, bunuri si sevicii- lemne; la 70.02.- g2
care au fost la put, pentru ca nu avem toate documentele pentru demararea investitiei, iam redistribuit la S.F. asfaltare strazi si balastare; legat de aceasta este si planul de
achizitii in care sunt aceleasi obiective.
Discutii:
Dl.Negroiu: la 83.02 reparatii capitale strazi- balastare 37 mii lei si 5 mii lei la
reactualizare SF!
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui
punct; supune la vot proiectul de hotarare; se aproba in unanimitate.
3.Poiect de hotarare privind completarea Planului anual de ochizitii publice,
initiat de dl. Primar.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl. Primar: Incercam ca de luni sa se faca anumite strazi. Cel care a facut pentru
constructorul cu reteaua de apa si canal a facut balastarcala toata strada si nu doar la
executia de refacere a drumului unde s-a facut lucrarea de canalizare
-apa. Continuam
noi cu restul strazilor!
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui
Punct; supune la vot proiectul de hotarare; se aproba in unanimitate.

4. proiect de hotarare privind transmiterea catre Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii *C.N.l.,
S-A, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de
investitii "Reabilitare, modernizare, dolarea si extinderea asezamantului cultural
camin culturul din comuna Fintinele, Judetul prahova,,, initiat de dl. primar
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl. Primar: se rectifica suma cu care participam la realizarea obiectivului de
investitie "Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Caminului Cultural
Fintinele", modificare ce implica si acoperirea sumei de intocmire a proiectului tehnic;
intrucat forma de depunere a hotararii este cu un text unitar, doar pentru stabilirea de
masuri exclusiv aferente investitiei; aceasta suma va fr prevazuta in buget cu prioritate si
vom avea si un parteneriat cu Judetul Prahova pentru asigurarea finantarii!
Presedeintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui punct al
ordinii de zi; supune la vot proiectul de hotarare;se aproba in unanimitate.

Dl'primar prezinta proiectul de hotarare ; precizeaza ca est evorba despre
tip de masuri,privind acelasi obieciiv,
diferind suma stabilita ca participare a Comunei Fintinele incadrul proiectului de
investitie pentru Caminul Cultural Fintinele, iar pentru a ramane un singur act
administartiv cu incidenta, s-a propus revocarea hotaraiilor 35 si 42 din 2014.
revocarea a doua hotarari care se refera la acelasi

Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema
acestui punct al
ordinii de zi; supune la vot proiectur de hotarare; se aproba in unanimitate.
6' Proiect de hotarare privind modificarea si completarea evidentei cu bunurile
imobile cefac parte din domeniul public oi co*urri Finiinele.
- Dl.primar prezinta proiectul de hotarare; precizeaza ca este vorba despre
redactarea unei hotarari care sa fie comunicata in vederea emiterii
hotararii de guvern
pentru atestarea modificarilor la domeniul public; forma hotararii ce se va
redaita, va
cuprinde si modificarile de introducere in domeniut public a obiectivului ,,Centru

Rezidential pentru persoane Varstnice,,.
Soseste dl.Romanici.
Discutii:
Dl.Matei Nicusor: daca este in domeniul public, putem sa il dam in administrare?
Dl.primar: conform Legii 21311998, el este de domeniul public. Se va reveni
asupra hotararii daca este nevoie.
Presedintele de sedinta constata ca nu mai sunt discutii pe tema acestui punct
al
ordinii de zi; supune la vot proiectul de hotarare; se aproba in unanimitate.
7. Prezentare cereri:
l.Cerere scutire impozite nr. 4576114.10.2014 formulata de catre d-na
Dumitru Andreea - Cristina pentru imposibilitatea de a plati impozitul ce a ramas
de
plata pentru bunurile defunctului Dinu Nicolae, repsectiv pentru
doua masini pentru care
nu a facut dovada ca le-a radiat, desi nu le mai u." in proprietate.
Dl.Parepa: As vrea sa tinem cont de faptul ca pentru locuinta unde au stat este
pentru mai multi mostenitori.
Dl.viceprimar: Este vorba despre masinile pe care le are la rol si pentru care nu sia achitat impozitul. Proprietarul este deced at, raman cei doi copii minori. pt
uu ramane la
rol cu masinile pana le va radia! Scutirea priveste doar perioadapana Ia data aprobarii,
daca se aproba.

Dl.primar: Este vorba de obtinerea unui cerificat fiscal pEntru a-si

dezbate

succesiunea. Daca sunteti de acord cu cererea?
Presedintele de sedinta solicita consilierilor sa se exprime asupra cererii de scutire
de impozit; consilierii sunt de acord, daca este permis de lege si cu mentiunea intocmirii

unei anchete sociale pentru verificarea situatiei acestei familii, precum si completarii
dosarului cu dovada de la registrul taxelor si impozitelor.
2. Cerereanr.4225/25.09.2014 prin care doamna Birca Liliana solicita
concesionarea suprafetei pe care o ocupa din drumul public din care se face accesul catre
proprietatea mostenirii Grosu Alexandru Stelian si alte parcele, din DS 199. In sala de
sedinta este prezenta si doamna Birca Liliana.

Dl. Primar prezinta cererea. Precizeaza ca cererea este adresata primarului;
totodata, precizeaza ca asa cum a fost prezentata petitia domanei Birca Liliana nr.
3318/25-08-2014 in sedinta Consiliului Local din septembrie 2014, situatia este aceeasi;
in urma verificarilor, s-a constatat ca familia Birca ocupa o parte din drumijl pu_blic.din
J

care se face accesul catre proprietatea mostenirii; precizeaza ca le-a fost pus invedere sa
elibere drumul, iar in urma verificarilor si a sesizarilor vecinilor, Anghelache Gheorghe
,

Curta Zoica si Curta Alexandru, se constata ca nu s-a eliberat diumul pblic pana la
aceasta data si ca trebuie sa se retraga lalimitade proprietate, cat mai repede.
Dl' Primar: raspunsul pentru solicitarea doamnei Birca Liliana este ca nu se poate
concesiona drumul public intrucat nu este concesionabil avand in vedere amplasamentul
si ceea ce asigura drumul, asa cum rezulta si din harta pe care v-o prezint si pe care
v-am
prezentat-o si la sedinta cand am prezentat petitia.
D-na Birca Liliana:De ce nu se poate concesiona? Eu fac curat pe parteade drum
s-i ei.vin si-mi imprastie reziduurile. Pot demonstra ca nu am
mutat portile. Ele sunt asa
dinainte de 1989. Comportamentul vecinilor a fost unul de intimidare: mi-au omorat
cainele! Mi-au taiat din ce aveam acolo plantat!
Dl.Biclineru: Daca va veni unul din vecini si va aduce o masina de lemne si va
bloca drumul? Ce vor face ei?
Dl.Negroiu: Vor fi sanctionati obligatoriu de primarie !
Dl.primar : Se poate concesiona doar terenul concesionabil.
D-na Birca: De ce nu se poate concesiona?
Dl. Primar: terenul nu este concesionabil! Drumul asigura accesul catre
mai multe proprietati; ei au dreptul sa-si faca acces si din acel drum.
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.
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