JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
MALDARESTI
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 06 februarie 2009, orele 19,00 cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Comunei Maldaresti, judetul
Valcea, in sedinta ordinara, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din data de 21.01.2009;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a
numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav,
adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora la nivelul comunei Maldaresti, judetul Valcea.
Initiator Proiect – Primar – ing. Ionel DRAGU
3. Proiect de hotarare privind plata cotizatiei anuale pentru anul 2009 datorata de Comuna Maldaresti, judetul
Valcea la ,,Asociatia Comunelor din Romania’’
Initiator Proiect – Primar – ing. Ionel DRAGU
4. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei anuale pentru anul 2009 datorata de
Comuna Maldaresti, judetul Valcea la ,,Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia’’.
Initiator Proiect – Primar – ing. Ionel DRAGU
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al Comunei Maldaresti, judetul Valcea
conform Legii nr.333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
Initiator Proiect – Primar – ing. Ionel DRAGU
6. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si decontarii cheltuielilor de participare domnului Dragu
Ionel – Primarul Comunei Maldaresti, judetul Valcea in cadrul Programului delegatiei Reprezentantilor
Administratiei Publice Locale din Romania in SUA in perioada 24 februarie – 10 martie 2009 la Conferinta
,,Retech 2009’’ - cea mai mare manifestare din SUA in domeniul energiilor regenerabile.
Initiator Proiect – Primar – ing. Ionel DRAGU
La lucrarile sedintei de consiliu participa un numar de 10 consilieri din cei 10 consilieri in functi,
lipsind domnul Enescu Dumitru – Viceprimarul Comunei
Prin votul unanim domnul consilier Ghisoiu Victor a fost ales presedinte de sedinta conform art. 35 din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata.
Domnul presedinte de sedinta, Ghisoiu Victor, 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 06.02.2009, aceasta fiind aprobata cu unanimitate de
voturi.
Secretarul comunei supune aprobarii procesul – verbal al sedintei extraordinare din data de 21.01.2009

Ne fiind obiectiuni cu privire la redactarea acestuia se supune aprobarii procesul verbal al
sedintei etraordinare din 21.01.2009 si se aproba cu unanimitate de voturi in forma in care a fost
redactat.
Se trece la cel de-al doilea punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare privind aprobarea
numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare
cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav
ori reprezentantilor legali ai acestora la nivelul comunei Maldaresti, judetul Valcea.
Domnul presedinte de sedinta, Ghisoiu Victor, da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
expunerea de motive pe marginea proiectului de hotarare initiat.
Domnul primar, ing. Dragu Ionel, prezinta in raportul de aprobare lista cu persoanele cu
handicap grav cu insotitori sau beneficiari de indemnizatie de handicpa
Ne fiind obiectiuni, cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau
modificari se supune aprobarii proiectul de hotarare aflat la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi si este
aprobat in forma in care a fost initiat cu 10 voturi ,,pentru’’ .
Se trece la cel de-al treilea punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare privind plata cotizatiei anuale
pentru anul 2009 datorata de Comuna Maldaresti, judetul Valcea la ,,Asociatia Comunelor din Romania’’

Domnul presedinte de sedinta, Ghisoiu Victor, da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
expunerea de motive pe marginea proiectului de hotarare initiat.
Domnul primar, ing. Dragu Ionel, prezinta in raportul de aprobare Hotararea Asociatiei Comunelor din
Romania nr. 3/2009 privind cotizatiile anuale ale membrilor AcoR.

Ne fiind obiectiuni, cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari
sau modificari se supune aprobarii proiectul de hotarare aflat la cel de-al treilea punct de pe ordinea
de zi si este aprobat in forma in care a fost initiat cu 10 voturi ,,pentru’’ .
Se trece la cel de-al patrulea punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare privind plata cotizatiei anuale
pentru anul 2009 datorata de Comuna Maldaresti, judetul Valcea la ,,Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest
Oltenia’’.

Domnul presedinte de sedinta, Ghisoiu Victor, da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
expunerea de motive pe marginea proiectului de hotarare initiat.
Ne fiind obiectiuni, cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau
modificari se supune aprobarii proiectul de hotarare aflat la cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi si este
aprobat in forma in care a fost initiat cu 10 voturi ,,pentru’’ .
Se trece la cel de-al cincelea punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de Paza al Comunei Maldaresti, judetul Valcea conform Legii nr.333/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare .
Domnul presedinte de sedinta, Ghisoiu Victor, da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
expunerea de motive pe marginea proiectului de hotarare initiat.
Obiectiuni pe marginea proiectului de hotarare :
Domnul consilier Cicu Ion – ,,Stiu ca anul trecut am aprobat inca un post de pazanic, as vrea sa ne
faceti cunoscut daca acest post s-a ocupat si de catre cine , ca eu il vad de paza noapte de noapte doar pe
Budeanu care se si plange ca nu mai poate’’.
Raspunde domnul Primar – al doilea post de paznic este ocuipat de Ghisoiu Dan, dar acesta face de
paza la primarie, iar Budeanu la atelier.
Domnul consilier Ghisoiu Victor - ,,Trebuie sa luam masuri si cu taierile masive din Necsoaia. S-a facut
prapad.’’
Domnul consilier Mota Constantin - ,,din islaz cine a taiat ?’’
Domnul Primar – s-a identificat persoana ca a taiat lemne si a promis ca aduce materialul lemnos’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,La Zaran unde s-a taiat atat, daca tot s-au pronuntat nume de ce nu
se iau masuri ?’’
Domnul primar - ,,Stie si domnul Cicu. Ai carat si tu Ioane. S-au taiat lemne de la 9 persoane. S-au dat
declaratii la politie. Si acum s-au continuat taierile dar nu se stiu transportatorii.’’
Domnul consilier Ghisoiu Victor - ,,este Nusel din Telechesti, Ion Cicu, ginerele Telechitei’’.
Domnul consilier Cicu Ion - ,,Le-au taiat in fata mea, dar nu am stiut ca sunt lemne furate.’’
Domnul consilier Enea D. Dumitru - ,,si la Magura este o taiere masiva. S-a taiat dar nu sunt toate
carate’’
Domnul primar - ,,si acolo s-au identificat niste persoane de la Slatioara. Puiu Alexandru a taiat masiv.’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,am auzit discutii ca doi cu carute cu cai, unul brunet, care taia cu
drujba, i-a zis ca nu sunt lemnele lui, de ce se baga ?’’ Domnul consilier Mota Constantin - ,,s-au taiat din
proprietatea lui Caliciu si au continuat cu Plesoianu. Erau pe marginea drumului doua trolii de lemne masive,
ce-a vandut caliciu si ce au taiat ei in rest s-a facut dezastrul. In valea cu pietrele am inteles ca s-a taiat pentru
scoala’’.
Domnul primar - ,,s-a taiat pentru scoala dar s-a taiat cu forme legale’’.
Ne fiind obiectiuni, cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari sau
modificari se supune aprobarii proiectul de hotarare aflat la cel de-al cincelea punct de pe ordinea de zi si este
aprobat in forma in care a fost initiat cu 10 voturi ,,pentru’’ .
Se trece la cel de-al saselea punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare privind aprobarea participarii
si decontarii cheltuielilor de participare domnului Dragu Ionel – Primarul Comunei Maldaresti, judetul Valcea
in cadrul Programului delegatiei Reprezentantilor Administratiei Publice Locale din Romania in SUA in
perioada 24 februarie – 10 martie 2009 la Conferinta ,,Retech 2009’’ - cea mai mare manifestare din SUA in
domeniul energiilor regenerabile.
Domnul presedinte de sedinta, Ghisoiu Victor, da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
expunerea de motive pe marginea proiectului de hotarare initiat.
Domnul Primar – ing. Dragu Ionel – da citire invitatiei transmisa de SC Arbus pentru participarea la cea
mai mare conferinta din SUA – in domeniul energiilor regenerabile.
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,si cat costa toata aceasta afacere ?’’
Raspunde domnul Primar - ,,inca nu avem pretul final, dar acesta va fi comunicat.’’
Domnul consilier Enescu Stefan - ,,sunt de acord, perspectiva este sumbra, trebuie sa gasim surse si
resurse pentru viitor, dar avand in vedere perioada prin care trecem cat si locul localitatii Maldaresti ca pondere
pentru Romania, noi avand in vedere perioada destul de grea, noi avand in vedere perioada destul de grea nu
stim de azi pe maine ce ne ofera viitorul si avnd in vedere ca nu este o luna de cand am aprobat o alta deplasare
in Suedia, eu vreau sa-mi permiteti sa ma abtin.Chiar daca veti spune ca sunt bani, nu ma puteti convinge’’

Domnul consilier Suiu Marin - ,,am avut aceste discutii si la comisie, am mai facut si glume ca este o
cheltuiala din bugetul local. Sigur viitorul este acesta, iar domnul primar ca vicepresedinte al AcoR pe tara,
precum si faptul ca imediat ce a fost demarat proiectul noi am si depus documentatia pentru utilizarea surselor
reconventionale de energie, denota ca suntem mai bine informati ca latii, suntem cu un pas inainte si cred
acesta este rezultatul intalnirilor si deplasarilor la care participa primarul localitatii si
m-as bucura daca si
aceasta deplasare ar conduce la ceva favorabil localitatii noastre’’.
Domnul consilier Popescu Ion - ,,eu zic ca toate aceste deplasari sunt benefice. Nu este o suma mare si
atunci cand venim cu surse moderne de redactare. Si eu am fost invitat personal de Patronatul Serviciilor
Publice la seminarul de la Brasov. Nu stiu daca voi putea onora invitatia ca sunt cam ocupat.’’
Domnul consilier Enea D. Dumitru - ,,eu cred ca toate deplasarile au fost in beneficiul localitatii, au
fost de bun augur, si am vazut ca noi suntem printre primii care pun in aplicare aceste proiecte. Eu consider ca
este benefic si sunt de acord’’.
Domnul consilier Popescu Ion - ,,si intalnirea de la brasov este importanta. Pentru 1000 lei nu cred ca
este o suma mare care prejudiciaza bugetul local.’’
Domnul primar - ,,La aceasta instruire se poate inscrie cine vrea. Va rog sa faceti propuneri. Vom
completa invitatiile si le vom transmite.
Domnul consilier Suiu Marin - ,,trebuie sa tinem aproape, sunt ateliere de lucru foarte benefice’’
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ,,pentru’’ participarea urmatorilor consilieri : Ghisoiu
Victor, Popescu Ion si Suiu Marin.
Ne mai fiind alte obiectiuni, cu rapoartele cuprinzand avizele comisiilor de specialitate, fara completari
sau modificari se supune aprobarii proiectul de hotarare aflat la cel de-al saselea punct de pe ordinea de zi si
este aprobat in forma in care a fost initiat cu 7 voturi ,,pentru’’ si 3 ,,abtineri’’ – domnii consilieri Cicu Ion,
Mota Constantin si Enescu Stefan.
Diverse :
Domnul consilier Enea D. Dumitru - ,,am fost la pod la Belciu unde a-ti dus niste femei dar nu au fost
lasate mult timp acolo ca le-a luat vicele si le - a dus in alta parte’’
Raspunde domnul Primar - ,,vreau sa bagam luni niste pietris acolo ‘’.
Domnul consilier Enea D. Dumitru - ,,trebuie facute neaparat santurile, ca sa nu mai mearga apa pe
drum, a ramas o masina de DOLJ intepenita acolo in namol’’.
Domnul consilier Suiu marin - ,,in Prisaca, dupa ploaie a iesit iar huma si trebuie puse doua masini de
macadam.’’
Domnul consilier Ghisoiu Victor - ,,trebuie sa ducem o masina de balastru si la pod la Itu’’.
Domnul consilier Enea A. Dumitru - ,,Scoala veche in maldaresti de jos a ramas in paragina. De
sarbatori ati inchiriat scoala sa faca revelionul acolo si oamenii au pus gunoiu pe pista de handicapati si acolo
zace. Copii arunca gunoaiele pe santuri. Merele le-au strans si sunt la coltul strazii putrede.’’
Domnul consilier Enea D. Dumitru- ,,Prin toata curtea scolii sunt insirate lemne iar femeia de serviciu
se plange ca nu le poate sparge’’.
Domnul consilier Enea A. Dumitru - ,,si eu fost administrator la scola si spargeam lemne, chiar le
aduceam din padure, nu asteptam sa vina primaria sa le sparga. O alta problema, ce facem cu legile fondului
funciar, sa punem in posesie unde este cazul, ca oamenii defrisaza toate rezervele.
Sa se ia masuri la Andrei ca daca mai ploua de cateva ori tot malu vine in vale.
De asemenea cand s-a facut drumul in Maldaresti de jos i s-a permis lui Paduretu sa incarce si va invit
sa vedeti cum apa intra in curtea mea si in fantana. Fantana este plina si apa este murdara. Tot timpul a fost sant
pe langa casa lui paduretu, toto asa si acum trebuie sapat un sant’’.
Domnul consilier Enea D. Dumitru - ,,cred ca papa trece si il incurca si pe el. Ca ii trece pe langa
peretele casei’’.
Domnul consilier Suiu Marin – ,,Podetele in ce faza suntem cu ele ?’’
Raspunde domnul primar - ,,aceasta investitie este realizata in proportie de 80%’’
Domnul consilier Suiu Marin – ,,se va gasi o solutie si se va pune in practica.’’
Domnul consilier Mota Constantin - ,,problema gropii de gunoi, cum facem sa ingradim accesul pe
islaz’’
Raspunde domnul primar - ,,aram deasupra gropii de gunoi si incercuim cu plasa’’
Domnul consilier Mota Constantin – ,,Se aduc reziduuri de la Bustuchin’’.
Raspunde domnul primar - ,,am facut discutii cu urbanul si au reziliat contractul cu Nicolaescu’’.
Domnul consilier Mota Constantin - ,,Nicolaescu este proprietar doar pe groapa, trebuie sa-i limitam
accesul. Sa apelam la politie. De asemenea as vrea sa ne informati ce se intampla cu terenul concesionat pentru
parcare’’.
Raspunde domnul primar - ,,am avut discutii si se urmareste accesarea altor fonduri pentru continuarea
investitiei.’’
Domnul consilier Mota Constantin - ,,Au fost niste discutii ca vom marii suprafata intravilanului, ati
facut ceva in acest sens ?’’

Raspunde domnul primar - ,,am vorbit cu arhitectul si oricum trebuie sa actualizam PUG –ul. O sa
incheiem contractul si vom prinde direct toata zona in intravilan, nu are rost sa facem PUZ-uri peste PUZ – uri.
Vom scoate terenul din circuitul agricol si-l vom intabula, il lotizam si apoi il concesionam. De asemenea vom
face demersuri sa castigam suprafata de la Sacomet, litigiul este in instanta, si sa primim de la ocolul Silvic cca
un ha de padure unde este cantonul.’’
Domnul consilier Enea D. Dumitru - ,,ar trebui sa luati buldozerul din intersectie din maldaresti de jos,
ca ii incurca pe multi acolo.’’
Domnul consilier Ghisoiu Victor - ,,la scoala in necsoaia sunt tiglele sparte si a plouat, s-a daramat
soba, trebuie intervenit de urgenta’’.
Raspunde domnul primar - ,,intentionam s-o includem intr-un proiect de reabilitare pe masura 322.’’
Domnul consilier Ghisoiu Victor - ,,as mai vrea o masina de balastru si de la Titi in deal’’.
Domnul consilier Catalinoiu Dumitru - ,,,,pe la Ion Fau nu ati facut nici o interventie.
Ne mai fiind alte probleme de dezbatut in cadrul sedintei, presedintele de sedinta, domnul consilier
Ghisoiu Victor, declara inchise lucrarile sedintei ordinare din 06.02.2009, ora 21,30.

Presedinte de sedinta,
Ghisoiu Victor

Maldaresti, 06.02.2009

Intocmit,
Secretar,
Beregata Camelia

