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         Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 

domnul primar nr. 696/22.12.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul  

viceprimar  Stanescu Gheorghe, d-ra secretar al UATC jr.Constantin 

Nicoleta Corina, consilier contabil Iordache Liliana si un numar de 15 

consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali . 

         Presedintele de sedinta , doamna Negoita Elena, supune atentiei si 

aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 

  1.Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul şedintei extraordinare a  

   Consiliului local din data de 28.11.2017 , precum şi a procesului –verbal  

   Incheiat in cadrul sedinţei de îndată a Consiliului Local din data de  

   7.12.2017– prezintă d-ra secretar . 

2. Proiect de hotărâre privind validarea dispozitiei primarului  

    nr.697/22.12.2017 cu privire la rectificarea bugetului local- iniţiat de  

    d-nul viceprimar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru  

    anul 2018 - iniţiat de d-nul viceprimar. 

          D-ra secretar al UATC prezinta presedintelui de sedinta initiativa 

legislativa din data de 27.12.2017 , si informeaza ca trebuie adusa la 

cunostinta consilierilor locali in vederea suplimentarii sau nu a ordinii de zi. 

         Se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare initiat 

de membrii PSD Prahova referitor la schimbarea din funcţie a 

viceprimarului localitatii , cu 11 voturi ,,pentru’’. 

         Procesul verbal din data de 28.11.2017 este supus aprobarii si se 

aproba in unanimitate fara obiectiuni. 

         Referitor la procesul –verbal din data de 7.12.2017 ,incheiat in lipsa 

secretarului ,  d-ra secretar aduce la cunostinta ca grupul PSD i-a adus la 

cunostinta ca in data de 7.12.2017 nu a participat nimeni la nici o sedinta de 

Consiliu local. 

         D-ra secretar intreaba consilierii locali daca au fost la sedinta din data 

de 7.12.2017 , in care s-au adoptat doua hotarari de consiliu local , semnate , 



in lipsa secretarului , de inspectorul impozite si taxe Stroe Mihaela , fara a 

avea atributii in acest sens. 

          Domnii consilieri locali Nicolae Vasile, Schiopu Daniela, Iosif Elena 

Domnica , Vasile Leonte, Irimescu Vasile , Radu Ion, Andreescu Mihai,  

afirma ca nu au participat la sedinta din 7.12.2017 si nu au adoptat nici o 

hotarare. 

           Doamna Negoita Elena , in calitate de presedinte de sedinta, a fost 

contactata telefonic de inspector Stroe si , ulterior, de viceprimar , care i-a 

explicat ca au sunat de la minister in legatura cu proiectul cu apa de la 

Bughea , si din acest motiv a semnat doua hotarari de Consiliu local , dar nu 

a fost efectiv la sedinta. 

          Domnul Soare Gheorghe afirma ca nu a participat la sedinta , dar a 

fost contactat telefonic de viceprimar si a spus ca e de acord prin telefon. 

          D-ra secretar aduce la cunostinta celor prezenti ca nu au fost 

respectate prevederile legale , sedintele de consiliu local nu se tin prin 

telefon , votul nu se exprima telefonic ,convocarea consiliului local se face 

doar prin intermediul secretarului UATC , care a avut doua zile de concediu 

de odihna . Mai mult , viceprimarul a descuiat biroul si a umblat in registre, 

descuind dulapurile , inregistrand in registrul de sedinta acte administrative 

care nu au fost adoptate , abuzand de functia pe care o detine. Si din moment 

ce consilierii locali nu au fost prezenti in sedinta si nu au votat nimic , nu 

exista nici hotarari de Consiliu local. 

         Se supune aprobarii si procesul- verbal din data de 7.12.2017, care  

inregistreaza 8 voturi ,,pentru’’. 

         Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de contabil Iordache 

Liliana , care propune rectificarea bugetului local cu sumele alocate pentru 

salariile profesorilor. 

         Nu se inregistreaza discutii si se aproba cu 15 voturi ,, pentru’’. 

         Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de secretar. Este vorba 

despre impozitele si taxele locale pentru anul 2018. Propunem mentinerea in 

cuantumul aprobat pentru anul 2017 ,precum si reintroducerea taxei de 

atestat producator in cuantum de 50 lei si taxa viza anuala in cuantum de 25 

lei , iar pentru carnet comercializare produse agricole , 30 lei. Daca aveti alte 

propuneri , va rugam sa le formulati. 

         Nu se fac alte propuneri , si proiectul inregistreaza 15 voturi ,,pentru’’. 

         Punctul patru privind schimbarea din functie a viceprimarului este 

prezentat de initiatori prin domnul Vasile Nicolae , care aduce la cunostinta 

aspecte negative din activitatea acestuia referitoare la convocarea consiliului 

local in sedinta in data de 7.12.2017, problema cainilor vagabonzi , 

problemele cetatenilor , etc. 



         Se ia o pauza de zece minute pentru exprimarea votului. 

        Dupa pauza , se revine in sala de sedinte si se anunta de initiatori ca 

proiectul de schimbare din functie a viceprimarului se amana pentru luna 

ianuarie a anului 2018. 

        Dupa reluarea discutiilor , domnul Leonte Vasile il informeaza pe 

viceprimar ca pe asfaltul de peste garla sunt numai cacareze care 

ingreuneaza accesul copiilor , si ca trebuie sa ia masuri. 

        Doamna Schiopu Daniela si Soare Cristinel aduc in discutie problema 

salariilor , in special a salariului secretarului caruia nu i s+a acordat 

majorare. 

       Domnul Andreescu Mihai araca ca in consiliul local se poate lua orice 

decizie. 

       Domnul viceprimar arata ca avizul secretarului de UAT este optinal , nu 

obligatoriu , si ca se poate adopta orice in sedinta. Acuza secretarul ca a fost 

la prefectura si a spus minciuni. 

       D+ra secretar aduce la cunostinta din nou , ca avizul de legalitate al 

secretarului de UAT este obligatoriu pentru orice proiect de hotarare , si ca 

acesta nu poate functia legal fara secretar , in jurul caruia se desfasoara toata 

activitatea primariei. Arata ca pentru legalitatea actelor administrative emise 

sau adoptate cu incalcarea legii este raspunzator secretarul ,si ca este 

obligatia legala a acestuia sa sesizeze prefectul atunci cand constata 

nelegalitati emise in institutie.  

       Având în vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii pe marginea 

proiectului ordinii de zi ,preşedintele de sedinta declară închise lucrarile 

sedintei de Consiliu Local .         

       

 

        Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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