JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
MALDARESTI
PROCES – VERBAL
Incheiat azi 12.02.2008, orele 17,00 cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Comunei Maldaresti, judetul
Valcea, in sedinta ordinara, avand urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea pe anul 2008 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu
handicap grav;
2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor funcţii publice pentru posturile de natură contractuală, care
presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art.2 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Statului de personal al Aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Maldaresti (pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica, functionar
public si personal contractual) pe anul 2008;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru anul 2008 la ,,Regiunea de Dezvoltare
Sud – Vest Oltenia’’.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru anul 2008 la ,,Asociatia Comunelor din
Romania’’;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al Comunei Maldaresti conform Legii nr.333/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local si al listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului
Local Maldaresti pe anul 2008.
8. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al
Comunei Maldaresti;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea tichetelor cadou angajatilor din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Maldaresti, judetul Valcea
10. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii “Studiului de fezabilitate“, pentru obiectivul ,,Modernizare
Camin Cultural Maldaresti, judetul Valcea”;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii “Studiului de fezabilitate“, pentru obiectivul de investitii
,,Modernizare drumuri satesti ,,Telechesti’’, ,,Necsoaia’’, ,,Ciupa Linie’’, ,,Ciupa peste apa’’ din Comuna Maldaresti,
judetul Valcea realizat prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala – Axa 3, Masura 322;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii “Studiului de fezabilitate“, privind ,,Utilizarea surselor
regenerabile de energie pompe de caldura si panouri solare termice’’ in cadrul obiectivului de investitii ,,Consolidare si
Reabilitare Scoala cu Clasele I-VIII Maldaresti’’
13. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general recalculat pentru obiectivul de investitii ,,Poduri,
podete si punti pietonale in comuna Maldaresti, judetul Valcea’’.
14. Proiect de hotarare privind:
a. aprobarea lucrarilor de refacere si intretinere a infrastructurii, de ecologizare, de realizare a
unor lucrari edilitare in perioada ianuarie-decembrie 2008.
b. angajarea cu contract individual de munca pe perioada
determinata a unui numar de 20 persoane in lunile ianuarie – decembrie 2008 in cadrul ,,Serviciului public de
specialitate Transporturi si Comunicatii, Servicii si dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru executarea
acestor lucrari, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata ;
c. angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata in cadrul ,,Serviciului
public de specialitate Transporturi si Comunicatii, Servicii si dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru
executarea acestor lucrari, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata, personal
suplimentar fata de personalul prevazut la lit. b), dupa cum urmeaza :
- 50 persoane in luna ianuarie 2008;
- 50 persoane in luna februarie 2008 ;
- 50 persoane in luna martie 2008 ;
- 50 persoane in luna octombrie 2008 ;
- 50 persoane in luna noiembrie 2008 ;
- 50 persoane in luna decembrie 2008 ;
15.Proiect de hotarare privind aprobarea arendarii Islazului Comunal Maldaresti din Comuna Maldaresti,
judetul Valcea.
16.Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii Corpului A din cladirea veche a Scolii cu Clasele I- VIII
Maldaresti.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei ,,Modernizarea sistemului de iluminat public’’
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18. Proiect de hotarare privind utilizarea sumei din fondul de rulment al Consiliului Local Maldaresti, judetul
Valcea, pentru finanţarea unor lucrări de interes local, pe anul 2008
La lucrarile sedintei de consiliu participa un numar de 11 consilieri din cei 11 consilieri in functie.
Prin votul unanim domnul consilier Enea Dumitru a fost ales presedinte de sedinta conform art. 35 din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicata.
Secretarul unitatii administrative teritoriale, d-ra Beregata Camelia, supune aprobarii procesul verbal al sedintei
extraordinare din data de 20.12.2007.
Domnul Enescu Stefan arata ca eronat s-a mentionat in procesul verbal ca afirmatia privind ,,si preocuparea
este precara, cum s-a ocupat Mariuca sa faca ceva, ar putea toti profesorii sa aiba initiativa. Daca nu avem pentru cine
de ce mai facem o baza sportiva ?’’ a apartinut dansului cand de fapt aceasta a fost facuta de domnul consilier Enescu
Dumitru.
Ne mai fiind alte obiectiuni se supune aprobarii procesul verbal al sedintei din 20.12.2007 si se aproba cu
unanimitate de voturi in forma in care a fost redactat.
De asemenea secretarul unitatii administrative teritoriale, d-ra Beregata Camelia solicita consilierilor locali sa
prezinte rapoartele de activitate pe anul 2007 pentru a fi afisate la avizierul primariei, intrucat pana la aceasta data doar
trei consilieri au prezentat acest raport respectiv : Enea Dumitru, Enescu Dumitru si Catalinoiu Dumitru.
Domnul presedinte de sedinta, Enea Dumitru, da cuvantul domnului primar pentru ca in conformitate cu
dispozitile art. 43 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, care prevede ca : ,,Ordinea de zi a
sedintelor se aproba de consiliu la propunerea celui ca a cerut intrunirea Consiliului’’ sa supuna spre aprobare ordinea
de zi a sedintei ordinare din data de 12.02.2008.
Cu privire la ordinea de zi domnul consilier Enescu Stefan afirma : - ,, domnule presedinte vreau sa se stie ca
noi si la lucrarile pe comisie am avut discutii cu aceasta ordine de zi care si asa este incarcata si sunt cateva puncte care
ar putea fi amante, cu privire la Regulamentul de organizare am avut obiectiuni, este acelasi regulment, nu s-a facut nici
o modificare, l-am aprobat odata in 2004, mai sunt 3-4 luni de zile si nu vad de ce am incarca ordinea de zi.
A doua chestiune la punctul 14 am spus cu privire la persoanele care sunt angajate aici, nu avem nici o
fundamentare care sa justifice acest numar, nustiu aicea se spune pentru executarea acestor lucrari, care lucrari, aceste
persoane se justifica, sunt niste normative care sunt aprobate, trebuie sa prezentam o situatie care justifica, cum vreti
concret cati metri liniari, poate o fi nevoie de 500 de persoane, daca trebuie 500, 500 aprobam, sa fie o nota de
fundamentare care sa sustina acest lucru.
Cred ca sunt suficiente doua - trei puncte si atat, este treaba cu discutarea bugetului si era suficient atat. ‘’
Raspunde domnul Primar - ,,Vis – a – vis de aceste amendamente modificarea regulamentului de functionare
are la baza modificarea Legii 215/2001 a administratiei publice locale, prin care s-au adus modificari majore atat la
modul de demitere cat si de numire a consilierilor locali cat si la atributiile acestora care acum sunt defalcate pe
categorii. Referitor la punctul 14 al ordinii de zi aveti in mapa nota de fundamentare a angajarilor solicitate’’.
Domnul consilier Enescu Stefan afirma - ,,Nu este o nota bine fundamentata, si acum fiind la jumatatea lunii
februarie nu inteleg de ce ne obligati sa aprobam angajari din luna ianuarie, ma rog daca colegii mei vor sa aprobe, sa
aprobe’’
Se supune aprobarii ordinea de zi asa cum a fost convocata si este aprobata cu un numar de 7 voturi ,,pentru” si
4 voturi ,,impotriva’’ – Enescu Stefan, Cicu Ion, Dobritoiu Gheorghe si Patru Vasile.
Domnul consilier Enescu Stefan afirma ,,domnule presedinte aveti obligatia sa anuntati tare cati consilieri au
votat pentru aprobarea ordinii de zi si cati au votat impotriva, avand in vedere ca a fost un amendament, si d-ra secretar
trebuia sa va ajute’’
Raspunde d-ra secretar - ,,conform legii 215/2001 – modul cum si-a exercitat votul fiecare consilier se
consemneaza in procesul verbal al sedintei’’
Domnul primar - ,,s-a spus 7 ,,pentru’’ si 4 ,,impotriva’’.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,nu am auzit, probabil nu aud bine cu urechea stanga’’.
Facand apel la calm si la desfasurarea sedintei in limitele normalitatii si pentru a se putea mentiona fiecare
interventie in procesul verbal al sedintei.

Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare privind aprobarea pe anul 2008
a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav;
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare.
De asemenea se pune in discutie acordarea indemnizatiei de insotitor si persoanei cu handicap grav Pendus
Gheorghe, conform art. 41 din Lege nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,sa fim operativi domnule presedinte, intrebati opiniile prin presedintele
comisiei’’.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au
prezentat avizele favorabile.
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Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’, in forma in care a fost initiat.
Se trece la cel de-al doilea punct al ordinii de zi respectiv :
Proiect de hotarare privind stabilirea unor funcţii publice pentru posturile de natură contractuală, care
presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art.2 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare prezentand consiliului local obligatia
transformarii tuturor posturilor in functii publice, cu exceptia compartimentelor administrative, scretariat si gospodarire
comunala.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe – ,,vreau sa stiu cine da gradul si clasa’’.
Raspunde d-ra secretar Beregata Camelia – gradul este dat de vechimea in munca iar clasa este data de studii.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma in care este initiat si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al treilea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea
Organigramei, Statului de functii si Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Maldaresti (pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica, functionar public si personal contractual) pe
anul 2008
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare.
Domnul Primar in expunerea de motive face cunoscut consiliului local ca in toate compartimentele din
componenta oganigramei sunt unul sau mai multe posturi vacante, intrucat desi s-au depus toate diligentele pentru
ocuparea acestor posturi vacante de fiecare data la conscus nu se prezinta persoane interesate, datorita salarizarii mici in
comparatie cu necesitatile postului.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,Cati salariati sunt angajati la legile speciale ?
Raspunde domnul Primar – ,,La legea 76/2002 pentru o perioada determinata de 2,5 luni (18.01.2008 –
31.03.2008) – 25 persoane ; la Legea nr. 116/2002 – pentru o perioada determinata de 2 ani (12.12.2007 – 12.12.2009) –
9 persoane.’’
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,La ce lucrari pot fi pusi ? Mavrea la ce lege este angajat ?’’
Raspunde domnul Primar - ,,Mavrea nu este angajat’’.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,si Buse la ce lege este ?’’
Raspunde domnul Primar - ,,la Legea 76/2002 pe 2,5 luni. In acest an pe Legea 76/2002 au fost alocate fonduri
mici si ne-au fost repartizate doar 25 de posturi pe 2,5 luni.’’
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,Daca le facem socoteala sunt peste 40 de salariati.
Raspunde domnul Primar - ,,La legea nr. 416/2001 sunt persoane cu drept munca’’.
Domnul consilier Cicu Ion - ,,excludem 416 unde se lucreaza cu ziua. Dar restul unde sunt acum ? Ce lucreaza ?
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,domnule primar, iar ne certam, iar discutam niste lucruri care dupa
mine nu sunt concludente. Pentru acesti 34 de oameni care sunt frecvent la primarie, cine raspunde, cine –i
supravegehaza zilnic sa si dovedeasca ca ei lucreaza si unde ? Eu vreau ca consilier sa inteleg. Vreti sa ne oranduim si
sa supraveghem ce fac acesti oameni ?’’
Raspunde domnul Primar – ,,in fiecare zi oamenii sunt repartizati pe echipe’’.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,, unde sunt in fiecare zi acesti oameni ca sunt aproape un santier, cum
este posibil sa insirati 34 de oameni intr-o luna care muncesc 8 ore pe zi sa vedem cate ore de munca sunt, sa vedem
productivitatea muncii, si sa vedem facetine sa intelegem ce fac acesti oameni, cand veniti sa mai angajati inca 50 de
oameni cu carte de munca pentru propaganda electorala pentru ce.’’
Raspunde domnul Primar - ,,Domnule Dobritoiu – suntem la punctul trei si aceste discutii privind solicitarea la
AJOFM si angajarea de personal muncitor necalificat se va discuta ulterior la punctul 14. Eu v-am prezentat ce am avut
de prezentat la acest punct.’’
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,, ati supus aprobarii organigrama si aveti obligatia sa veniti cu
materiale sa vedem ce fac acesti oameni angajati la legi speciale’’
Raspunde domnul Primar - ,,Domnule Dobritoiu tot pe ordinea de zi de azi supunem dezbaterii si un proiect de
hotarare privind angajarea pe lege speciala, acum dumneavoastra aveti un punct de vedere, este punctul dumneavoastra
de vedere’’
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,Este punctul dumneavoastra familial de vedere cu acesti angajati.
Puneti cativa oameni sa racaie pe santuri, iar restul muncesc la dumneavoastra la ferma’’
Domnul Primar – am supus dezbaterii punctul trei privind aprobarea organigramei si statului de functii.
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Domnul consilier Suiu Marin – si la comisia economica s-a dezbaut pe larg acest proiect de hotarare, punanduse in dezbatere mai ales de ce pana in prezent nu s-a prevazut in organigrama si soferi, as vrea sa ne lamuriti d-ra
secretar, intrucat domnul Cicu a avut o interventie cum ca dupa ce domnul Dobritoiu a ridicat problema s-a hotarat
angajarea soferului’’
Se fac cunoscute prevederile ordonatelor privind salarizarea personalului contractual din anii precedenti in care
este stipulat ca postul de sofer se prevede la minister, parlament, prefecturi si in administratia centrala, ori prin
Ordonanta 10/2007 soferul poate fi angajat si in administratia locala, fapt ce a determinat infintarea acestui post si in
organigrama noastra.
Domnul consilier Suiu Marin ,, Acum ne-am lamurit, pana acum era muncitor calificat folosit de noi si ca sofer
prin fisa postului, insa ar fi bine sa staruim si pentru completarea compartimentului agricol cu un inginer pentru
operativitatea solutionarii dosarelor la legea 18. Intr - adevar cunosc ca toate localitatile au probleme cu angajarea
inginerilor.’’
Raspunde domnul Primar – ,,intentionam dupa aprobarea organigramei si a bugetului local sa scoatem la
concurs si acest post de consilier cu atributii de inginer.’’
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au
prezentat avizele favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al patrulea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea platii
cotizatiei anuale pentru anul 2008 la ,,Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia’’
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare.
Dupa expunerea de motive - Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,
servicii si comert, nr. 2 - Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement si nr. 3 - Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor
cetatenilor, si-au prezentat avizele favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al cincelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea platii
cotizatiei anuale pentru anul 2008 la ,,Asociatia Comunelor din Romania’’
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare.
Domnul Primar - ,,Ca entitate a celor 2673 de comune din Romania suntem si noi o componenta a Asociatiei
Comunelor din Romania, asociatie recunoscuta si consultata ori de cate ori este supus dezbaterii un act normativ prin
invitarea unei comisii consultative la dezbateri.. De asemenea stiti ca suntem afiliati la aceasta asociatie de 10 ani de zile
si prin statutul asociatiei suntem obligati sa platim o cotizatie anuala’’
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,nu sunt lamurit cu aceasta asociatie, asta nu face parte din excursiile
care s-au facut anul trecut in strainatate, cu fonduri nu stiu de pe unde? Nu sunteti presedintele acestei asociatii?’’
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert isi prezinta avizul
favorabil intrucat conform art. 3 din statutul Asociatiei avem obligatia platii acestei cotizatii, dar deplasarile in
strainatate de care aminteste domnul Dobritoiu nu se fac pe baza acestei cotizatii de 700 de lei care este o suma modica.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,ati vazut cum dezbate presa pe larg plimbarile in strainatate, plimbarile
se fac pe bani publici ?’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,cu ce beneficiaza comuna noastra de pe urma acestor plimbari’’.
Domnul Primar - ,,mai devreme sau mai tarziu aceste beneficii se vad si la nivel local, de exemplu voi pune
bazele unei incalziri la Scoala din centru, incalzire de care se bucura in strainatate foarte multe institutii, iar la noi sunt
mai multe experimete.’’
Domnul consilier Suiu Marin - ,,trebuie sa avem in vedere ca toate investitiile facute in ultimii patru ani,
datorita circumstantelor si faptului ca executivul nostru a avut orientare PSD iar la centru au fost alte orientari politice,
doar inscrierile si aderarile in aceste asociatii au permis accesarea de fonduri sau repartizarea acestora, fata de alte
comune care au primari cu aceeasi orientare politica, ca si cea de la guvernare.
Aceasta asociatie are in programul sau si aceste deplasari in strainatate ce au ca tel deschiderea noastra spre noi
investitii’’
- Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr.
3 - Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, siau prezentat avizele favorabile.
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Domnul consilier Patru Vasile - ,,domnule presedinte atunci cand ridica o problema un consilier, sa-l lasi sa
vorbeasca, sa-si spuna obtiunea nu sa vina alt consilier sa-l contrazica sau sa – l critice. E obtiunea fiecaruia, va rog
frumos sa interveniti cand intervine alt consilier, aicea nu suntem la judecatorie.’’
Domnul consilier Suiu Marin - ,,eu am vorbit cand am avut cuvantul domnul Patru, in calitatea mea de de
presedinte de comisie, nu critic pe nimeni’’.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 7 voturi ,,pentru’’ si 3 voturi ,,impotriva’’ –
Patru Vasile, Cicu Ion, Dobritoiu Gheorghe si 1 vot ,,abtineri’’ – Enescu Stefan.
Se trece la cel de-al saselea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de
Paza al Comunei Maldaresti conform Legii nr.333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare care in sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, face cunoscute consiliului local
prevederile legii nr. 333/2003 in care se precizeaza ca Planul de Paza este intocmit de catre organele locale de politie.
De asemenea desi legea prevede posibilitatea instituirii unei taxe de paza, pentru a evita nemultumirile oamenilor
privind taxa de paza, se propune eliminarea acesteia, iar salariul paznicului si materialele necesare asigurarii pazei
comunale se vor suporta din bugetul local.
Doamnul consilier Dobritoiu – ,,pana acum paznicul era folosit ca tractorist deaia trebuia sa platim taxa de paza’’.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au
prezentat avizele favorabile.
Doamnul consilier Dobritoiu Gheorghe – ,,daca se intampla ceva intr-o noapte, acea familie cui se adreseaza’’.
Domnul Primar – exista telefonul Primariei, Politiei, Pompierilor sau serviciile de urgenta 211.
Doamnul consilier Dobritoiu Gheorghe – ,,deci Primaria cu paznicul ei pazeste obiectivele specificate, restul
suna la politie, pompieri’’
Domnul consilier Catalinoiu Dumitru - ,,Daca s-a incasat taxa de paza pe anul 2008 ce se intampla’’
Raspunde domnul Primar - ,, se trece la alt capitol dar din cate stiu nu s-a incasat aceasta taxa pentru anul 2008,
poate a fost restanta de pe anul 2007.’’
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’
Se trece la cel de-al saptelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului
local si al listelor obiectivelor de investitii ale Consiliului Local Maldaresti pe anul 2008
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare care in sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, face cunoscute consiliului local
toate sursele de venit prevazute in bugetul pe anul 2008 defalcate pe capitole.
In raportul de aprobare domnul Primar face urmatoarele precizari: ,,obiectul prezentului proiect de hotarare
constituie stabilirea volumului veniturilor, pe capitole şi al cheltuielilor, pe destinaţii, pentru anul 2008, precum şi
responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/serviciilor publice implicate în procesul de
execuţie a bugetului local al comunei.
Bugetul local pe anul 2008 are la bază principiile: universalităţii, publicităţii, unităţii, unităţii monetare,
anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului. Sinteza bugetului local pe anul 2008 este prevăzută în anexa nr. 1 la
proiectul de hotarare stabilit atât la venituri, cât şi la cheltuieli.Veniturile bugetului local pe anul 2008 reprezintă limite
minime de realizat care permit efectuarea cheltuielilor.
În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2008 nu se realizează, primarul comunei va limita
efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi
prognozei realizării acestora până la finele anului.
Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2008 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar
modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea
de cheltuieli de către primarul comunei se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare
aprobate
In calitatea de ordonator principal de credite, va stabili salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi
celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, pentru personalul din aparatul de specialitate al
primarului comunei, precum şi pentru cel din instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local,
potrivit actelor normative în vigoare.
Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, în calitatea conferită de art. 109 alin. (1) din Legea nr.
128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, de reprezentare a unităţilor
respective în relaţia cu administraţia publică locală, au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, precum şi în
cheltuielile materiale şi servicii aprobate prin prezenta hotărâre.
Sumele destinate pentru finanţarea cheltuielilor de personal se repartizează pe fiecare unitate de învăţământ cu
defalcarea pe trimestre. Orice modificare a elementelor sistemului de salarizare conexe personalului din unităţile de
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învăţământ preuniversitar de stat, inclusă în statele de salarii, va avea la bază decizia directorului, depusă la referentul
cu atribuţii în domeniul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului, ca anexă a statului de salarii.
Primarul comunei va aproba, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe
trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor
şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor şi totodată va transmite instituţiilor şi serviciilor publice a
căror finanţare se asigură din bugetul local ori din venituri gestionate în regim extrabugetar, nivelurile veniturilor
programate a fi realizate în anul 2008, precum şi pe cel al cheltuielilor cu detalierea pe articole şi alineate.
Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în bugetul instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local se aprobă de către primarul comunei şi se efectuează numai cu viza prealabilă de
control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate
şi destinaţia acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi
serviciilor publice interesate.
Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror cheltuieli aferente activităţilor
şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de către primarul comunei, în condiţiile legii.
Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor programelor de perfecţionare
profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie, de Centrul Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală Bucureşti sau de alte instituţii specializate în domeniul administraţiei publice.
Domnul consilier Enescu Stefan – ,,ati prezentat si scola tot din bugetul primariei’’.
Raspunde domnul Pimar - ,,sunt bani transmisi cu destinatie’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,eu cred ca se impunea ca macar odata la 1 an de zile sa fi fost contabilul
primariei, si am mai adresat rugamintea in noiembrie sau decembrie pentru o informare cu privire la cheltuielile auto,
iar la administrativ – si posibil daca era d-na contabil, pentru ca nu ati vrut atunci desi am inteles ca a fost dorinta
tuturor consilierilor, ca sunt animozitati sa deschidem cartile, o sa prezinte domnul presedinte si pozitia mea de la
sedinta pe comisie, si dumnezeu sa ne ajute, sunt la comisia economica si am dezbatut si am vazut ca sursele sunt
putine, deaia am solicitat sa se faca un raport privind cheltuielile cum ar fi cele cu telefonia.
Raspunde domnul Primar – referitor la cheltuielile cu telefonia in anul 2007 pot sa va spun ca am avut un
contract cu VODAFONE cu un pachet de 15 abonati oferind 2000 minute gratuite nationale si 2 centi /minutul in grup.
Contravaloarea abonamentului fiind de 140 euro.
Am avut un serviciu ZAPP – pachet de 4 telefoane cu contravaloarea abonamentului de 60 de euro si serviciu
internet 17 euro.La acest serviciu s-a renuntat la sfarsitul anului 2007 intrucat s-a considerat avantajoasa o alta oferta de
la ORANGE cu un pachet de 20 telefoane cu 2000 minute nationale gratuite, convorbiri in grup netaxabile si o
contravaloare a abonamentului de 263 euro.
In afara abonamentului nu s-a platit mult decat atunci cand s-au depasit minutele.
De asemenea avem serviciul Romtelecom limitat pentru convorbirile nationale in retea cat si serviciu internet.’’
Domnul consilier Patru Vasile - ,, taxa de eliberare a adeverintei mi se pare foarte ridicata in comparatie cu
comunele din jur’’.
Raspunde domnul Primar - ,,vom avea in vedere initierea unui proiect de hotarare pentru a micsora aceasta taxa
de eliberare adeverinta’’.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,la acest inceput de an s-ar fi impus ca serviciu contabilitate cu
secretarul si juristii sa prezinte un raport cu ce s-a facut in anul 2007. Ma refer si la accidentul de la sfarsitul anului
trecut cand salariatii au ramas cinci luni fara salariu. Nu am nimic cu utilajele, dar atata timp cat avem viceprimar sa
vina cu rapoarte cu ce a facut fiecare echipa. Domnul vice nu se ocupa de nici una din aceste probleme.’’
Domnul Primar ,,va fac cunoscut ca au fost achizitionate rolele necesare si in cateva zile se va pune in functiune
utilajul’’
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,si faptul ca el arata ca o epava cine va suporta toate aceste cheltuieli’’.
Domnul consilier Patru Vasile - ,,am mai vazut si excavatorul ala. Am vazut ca era abandonat acolo.’’
Domnul Primar - ,,cu el am incarcat, functioneaza. De asemenea am achizitionat si anvelope, dar trebuie sa
cumparam si grup’’.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe – ,,pentru ca vicele a pus anvelope diferite, s-a distrus grupul. Imi pare
bine daca-mi spuneti ca buldozerul va fi pus in functiune in doua saptamani.
Ne mai fiind alte obiectiuni - Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,
servicii si comert, nr. 2 - Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement si nr. 3 - Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor
cetatenilor, si-au prezentat avizele favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al optelea punct al ordinii de zi respectiv Proiect de hotarare privind actualizarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Maldaresti;
Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
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public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert prin presedinte
Suiu Marin - ,,in comisia de specialitate s-a dezbatut pe larg acest punct cu mentiunea domnului consilier Enescu
Stefan ca ar trebui cateva capitole care sa aiba specific local’’.
Domnul Consilier Enescu Stefan - ,,cine a lucrat la acest regulament ?
Raspunde d-ra secretar – ,,acest regulament a fost redactat in conformitate cu prevederile legale de catre
secretarul comunei, avand la baza vechiul regulament de organizare si functionare al Consiliului Local Maldaresti fiind
completat cu mentiunile obligatorii aparute prin republicarea Legii nr. 215/2001 a adminstratiei publice locale.’’
Domnul Consilier Enescu Stefan - ,,Acesta este regulamentul cadru al Consiliului Local Maldaresti dupa care
functioneaza consiliul local Maldaresti si trebuie sa fie specific pentru acest consiliu, nu pentru ca vreau eu, asa este
legal.’’
Ne mai fiind alte obiectiuni - Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,
servicii si comert, nr. 2 - Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement si nr. 3 - Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor
cetatenilor, si-au prezentat avizele favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 8 voturi ,,pentru’’ si 3 voturi ,,impotriva’’ –
Enescu Stefan, Dobritoiu Gheorghe si Patru Vasile.
Se trece la cel de-al noualea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea
regulamentului intern pentru acordarea tichetelor cadou angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Maldaresti, judetul Valcea
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare.
In expunerea de motive aratand baza legala de acordare a tichetelor cadou domnul primar prezinta regulamentul
intern pentru acordarea acestora.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,de unde sunt acesti bani. Si cui sunt dati? Ar trebui sa beneficieze doar
anumiti functionari’’?
Raspunde domnul Primar - ,,Din bugetul local si este specificat in regulament cine poate beneficia si in ce
conditii.’’.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,atunci cand am dezbatut bugetul nu ne-ati spus nimic. Eu nu ca as avea ceva
impotriva dar daca vedeam cum curg banii, ar trebui sa lasati pentru atunci cand avem bani.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al zecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii
“Studiului de fezabilitate“, pentru obiectivul ,,Modernizare Camin Cultural Maldaresti, judetul Valcea”;
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,pe acustica avem o firma? Sa inteleg ca si asta intra in caietul de sarcini?’’.
Raspunde domnul Primar - ,,achizitia va fi publicata pe SEAP si vom vedea care sunt firmele interesate’’.
Domnul consilier Patru Vasile - ,,de investit se investeste, dar cum scoatem banii?’’
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al unsprezecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea
intocmirii “Studiului de fezabilitate“, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri satesti ,,Telechesti’’,
,,Necsoaia’’, ,,Ciupa Linie’’, ,,Ciupa peste apa’’ din Comuna Maldaresti, judetul Valcea realizat prin Programul
National pentru Dezvoltare Rurala – Axa 3, Masura 322;
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa.
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- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al doisprezecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea
intocmirii “Studiului de fezabilitate“, privind ,,Utilizarea surselor regenerabile de energie pompe de caldura si
panouri solare termice’’ in cadrul obiectivului de investitii ,,Consolidare si Reabilitare Scoala cu Clasele I-VIII
Maldaresti’’
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al treisprezecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea
devizului general recalculat pentru obiectivul de investitii ,,Poduri, podete si punti pietonale in comuna Maldaresti,
judetul Valcea’’.
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al paisprezecelea punct al ordinii de zi respectiv :
Proiect de hotarare privind:
a. aprobarea lucrarilor de refacere si intretinere a infrastructurii, de ecologizare, de realizare
a unor lucrari edilitare in perioada ianuarie-decembrie 2008.
b. angajarea cu contract individual de munca pe perioada
determinata a unui numar de 20 persoane in lunile ianuarie – decembrie 2008 in cadrul ,,Serviciului public de
specialitate Transporturi si Comunicatii, Servicii si dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru executarea
acestor lucrari, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata ;
c. angajarea cu contract individual de munca pe perioada determinata in cadrul ,,Serviciului
public de specialitate Transporturi si Comunicatii, Servicii si dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape’’ pentru
executarea acestor lucrari, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002, modificata si completata, personal
suplimentar fata de personalul prevazut la lit. b), dupa cum urmeaza :
- 50 persoane in luna ianuarie 2008;
- 50 persoane in luna februarie 2008 ;
- 50 persoane in luna martie 2008 ;
- 50 persoane in luna octombrie 2008 ;
- 50 persoane in luna noiembrie 2008 ;
- 50 persoane in luna decembrie 2008 ;
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa.
In Raportul de aprobare al proiectului de hotarare, domnul primar prezinta defalcarea lucrarilor de refacere si
intretinere a infrastructurii, de ecologizare, de realizare a unor lucrari edilitare.ce urmeaza a se efectua in perioada
ianuarie-decembrie 2008.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,nu este cam tarziu acum sa faceti solicitarea, pentru ca daca n-ar fi nevoie nu
ati solicita parobare.
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Raspunde domnul Primar - ,,nu s-a depasit cadrul legal cu nimic, nu s-au facut angajari decat in limita
aprobarilor’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,asa cum spuneati, ca si ieri am discutat la comisie si am avut acelasi punct
de vedere, vreau deviz pe fiecare tronsonputeti sa-mi spuneti pe baza normativelor ca trebuie sa angajam si 500 de
persoane’’.
Domnul consilier Suiu Marin – la lucrarile pe comisie toate rapoartele la proiectul de hotarare au fost discutate
pe larg, singura nemultumire fiind ca in raportul de specialitate sunt prezentate posibile lucrari, lucrari care de altfel nici
nu sunt estimate. Colegii mei au reclamat faptul ca acesti oameni nu sunt utilizati economicos. Oamenii nu fac treaba
cum se cade, sa fie mai chibzuiti si din partea executivului sa fie supravegheati mai atent. Au fost reclamatii ca lucreaza
in curte la domnul vice’’
Domnul consilier Cicu Ion - ,,Vin ei in fiecare zi sa semneze condica la Primarie?’’
Domnul consilier Suiu Marin - ,,in noiembrie domnul Cicu a facut o reclamatie cum ca trei oameni muncesc la
boier, si am verificat ei nu erau pontati pe pontajul intocmit de asistentul social, in acele zile erau liberi.’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,, nu vrem decat sa ne demonstrati ca activitatile realizate de acesti angajati
sunt absolut necesare.’’
Domnul consilier Patru Vasile - ,,asta vara toate femeile erau la fan, iar pe sobaru l-am intrebat si mi-a zis ca la
trimis primarul la coasa’’.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,unde s-au dus lemnele de anine de pe proprietatea lui Plesoienu care au fost
fasonate la Ionita.?’’
Domnul consilier Cicu Ion - ,,le-a folosit Budeanu la casa’’.
Domnul consilierDobritoiu Gheorghe - ,,Vreau sa inteleg – 50 de persoane solicitati pentru fiecare luna?. Atunci
daca recapitulam, avem angajati acum la legile speciale 34. Daca am completa de la 34 la 50 nu ar fi echitabil? Ca sa fie
controlati acesti oameni, in afara de seful de echipa, puneti - i sa lucreze dupa normative si stabiliti-le o anumita
norma’’.
Domnul consilier Patru Vasile ,,Daca nu muncesc, nu inteleg la ce-i mai angajam?”.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe – sa fie un barbat care sa-i supravegheze, eu imi iau angajamentul ca o sa
solicit 10 oameni, pe care o sa-i supraveghez, o sa-i pun sa munceasca in sectorul meu si o sa raspund de ce vor face
acesti oameni.”
Domnul Primar - ,,oamenii au fost repartizati pe sectoare, cei din Telechesti in Telechesti, cei din necsoaia in
Necsoaia si asa mai departe si supravegheati, intradevar unii muncesc altii nu, dar pe ansamblu se vede ce fac, sa-u
realizat km de santuri care acum protejeaza drumurile’’.
Domnul consilier Patru Vasile – ,,trebuie scoasa fiecare familie, acolo unde locuieste sa iasa sa-si faca santurile
nu angajatii primariei’’.
Domnul consilier Enescu Dumitru - ,,trebuie ca fiecare consilier sa iese sa supravegheze oamenii cand sunt
repartizati in sectorul lor de activitate, sa solicite repartizarea oamenilor in sectorul de activitate, deaia suntem consilieri
nu sa venim la sedinta, tipam, ne punem contra , nu votam ca oricum luam bani. Eu am supravegheat activitatea
oamenilor in Maldaresti de Jos, am stat cu ei la munca sa pot face ceva si am facut.’’
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,si eu am fost multumit de ce s-a facut la Andrei, dar i-am
supravegheat’’.
Domnul consilier Patru Vasile - ,,nu domne, de ce sa-i supraveghem, le dam norma, nu o fac nu-i platim, unii
stau sa bea.’’
Domnul consilier Enescu Dumitru - ,,Noi ne umflam in pene in sedinta dar daca e sa facem ceva , concret nu
facem nimic’’.
Ne mai fiind alte obiectiuni - Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,
servicii si comert, nr. 2 - Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement si nr. 3 - Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor
cetatenilor, si-au prezentat avizele favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 7 voturi ,,pentru’’ si 4 voturi ,,impotriva’’ –
Patru Vasile, Enescu Stefan, Dobritoiu Gheorghe si Cicu Ion.
Se trece la cel de-al cincisprezecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de
hotarare privind aprobarea arendarii Islazului Comunal Maldaresti din Comuna Maldaresti, judetul Valcea.
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,, Vreti sa aprobam acest proiect in general sau mai bine il arendam direct
Asociatiei crescatorilor din animale din comuna?’’.
Domnul consilier Enescu Dumitru - ,,Daca-l arendam unei asociatii aceasta poate beneficia si de fonduri sau
subventii dar Primaria nu’’.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe – ,,sa se faca o intalnire cu cetatenii sa vedem de ce pasuni avem nevoie
si restul il arendam asociatiei noastre.’’
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Domnul Primar – avand in vedere ca este asociatia crescatorilor de animale din comuna, tot crescatorii de
animale pot beneficia de fonduri, iar asociatia poate scoate la pasunat suprafetele necesare, oamenii platind taxa de
pasunat asociatiei si nu primariei, astfel degrevam si activitatea administratiei’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,atunci sa supunem aprobarii arendarea islazului catre asociatia crescatorilor
din Maldaresti.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare asa cum a fost modificat, respectiv prin aprobarea arendarii Islazului Comunal Maldaresti din
Comuna Maldaresti, judetul Valcea de catre Asociatia crescatorilor de Bovine,Ovine, Caprine, Porcine si Albine din
comuna Maldaresti, judetul Valcea, si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al saisprezecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea
extinderii Corpului A din cladirea veche a Scolii cu Clasele I- VIII Maldaresti.
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa, respectiv posibilitatea extinderii corpului A pentru a constui o sala de sport cu dimensiuni de
10/20m cu acoperis in forma de arcada.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,De ce nu faceti prelungirea catre magazie?”
Raspunde domnul Primar – ,,s-au facut masuratori si pana in gard sunt 4,70 m este insuficient, singura solutie
fiind prelungirea spre mal’’.
Domnul consilier Dobritoiu Gheorghe - ,,la cati bani o sa investiti mai bine faceti alta’’
Raspunde Domnul Primar - ,,banii vor fi repartizati pentru reparatii nu pentru investitii noi, prin extindere
consideram ca facem modernizare si primim bani’’.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al saptesprezecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind aprobarea
investitiei ,,Modernizarea sistemului de iluminat public’’
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa.
- Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr. 2 - Comisia
pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement si nr. 3 - Comisia pentru
administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, si-au prezentat avizele
favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se trece la cel de-al optsprezecelea punct al ordinii de zi respectiv : Proiect de hotarare privind utilizarea
sumei din fondul de rulment al Consiliului Local Maldaresti, judetul Valcea, pentru finanţarea unor lucrări de interes
local, pe anul 2008
Domnul consilier Enea Dumitru, presedintele de sedinta da cuvantul domnului primar, initiatorul proiectului de
hotarare pentru sustinerea expunerii de motive pe marginea proiectului de hotarare, prezentand investitiile ce se
urmareste a se executa din acesti bani asa cum sunt prevazute in proiectul de hotarare.
Domnul consilier Cicu Ion - ,,pentru scoala din Necsoaia nu se poate face nimic’’.
Raspunde domnul Primar - ,,in aceasta scoala nu este activitate, momentan nu avem solutii dar o sa urmarim si
acest obiectiv.’’
Domnul consilier – Enescu Stefan –,,la investitia de la Primarie ce facem cu banii, nu inteleg cum s-a licitat
construirea daca nu aveti proiect’’
S-a licitat pachetul intreg respectiv proiectare+constructie.
Domnul consilier – Enescu Stefan - ,,s-a licitat pe protectie, pe zidul de sprijin?”
Raspunde domnul Primar detaliind lucrarile ce urmeaza a se executa pentru realizarea acestei investitii.
Domnul consilier – Enescu Stefan - ,,Tot nu inteleg cum se face licitatie fara proiect?”
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Ne mai fiind alte obiectiuni - Comisia nr. 1 - pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget –
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,
servicii si comert, nr. 2 - Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de
agrement si nr. 3 - Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor
cetatenilor, si-au prezentat avizele favorabile.
Cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau modificari se supune aprobarii
proiectul de hotarare in forma prezentata de initiator si este aprobat cu 11 voturi ,,pentru’’.
Se supune aprobarii si se aproba discutarea unor diverse probleme, respectiv :
Domnul consilier – Enescu Dumitru - ,,Domnule Primar – va rog sa duceti urgent trei masini de calcar la capul
podului la Budurascu’’.
Domnul consilier – Suiu Marin - ,,stiti cand se incep lucrarile pe drumul national?’’
Domnul consilier – Dobritoiu Gheorghe - ,,in zadar mai duceti calcar acum, daca nu s-a facut podul bine de la
inceput. Vreau sa m- spuneti ce masuri se vor lua pentru traseul Fabrica de caramida – cimitir, pentru ca atunci cand se
va dezgheta pamantul va fi dezastru, daca se asfalteaza tot asa va continua. Ma vad obligat sa fac reclamatie la mediu sa
le inchida fabrica ”.
Domnul consilier – Patru Vasile - ,,V-am rugat si eu cu drumul de la Mesteru, Cioaca si gabrioane la soacramea’’.
Domnul consilier – Enea Dumitru – solicita interventie urgenta pentru refacerea puntii ,,la Neamtu’’ si
achieseaza la ideea domnului Enescu Dumitru si Dobritoiu ca fiecare consilier sa solicite si sa urmareasca activitatea
oamenilor angajati la legile speciale pe fiecare sector de activitate.
Ne mai fiind alte probleme de dezbatut in cadrul sedintei, presedintele de sedinta declara inchise lucrarile
sedintei ordinare din 12.02.2008, orele 22,10.
Presedinte de sedinta,
Enea Dumitru

Intocmit,
Secretar,
Beregata Camelia

Maldaresti, 12.02.2008
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