


































- ~ ILIUL LOCAL ROVINARI 

PROCES VERBAL 
AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2012 

La sedinta participa: sef Bir.Contabilitate - ec.Ungureanu Ion, jr.Podaru 
tin- administrator public, insp.Simion Madalin- Cabinet Primar, 

"_.Popescu Aurora, secretarul orasului Rovinari, jr.Neamtu Florin, reprezentanti 
. ia Regionala pentru Dezvoltare Rurala. . 

-nul cons. Vodislav Claudiu multumeste colegilor pentru colaborarea pe 
mandatului de presedinte de sedinta si solicita in continuare sa se faca 

eri pentru alegerea noului presedinte de sedinta. 
Ol.cons.Chivu Laurentiu il propune presedinte pe dl.cons. Rusu Neculai. 
Se supune propunerea la vot si se alege presedinte de sedinta d-nul Rusu 

Presedintele de sedinta, cons. Rusu Neculai, declara sedinta deschisa si propune 
- . robare procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 20.01.2012. 

Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 20.01.2012 este aprobat cu 16 
: pentru. 

Domnii consilieri Ungureanu D-tru Florian si Becheru Vasile, prezenti la 
Consiliului Local, cer acordul colegilor pentru a se invoi, iar ceilalti consilieri 

sunt de acord cu invoirea acestora pentru aceasta sedinta de consiliu. 
O-nul presedinte Rusu Neculai da cuvantul reprezentantilor Asociatiei 

. ale pentru Dezvoltare Rurala. 
Ia cuvantul d-nul Diaconescu Alexandru care prezinta activitatea desfasurata de 

. tia Regionala pentru Dezvoltare Rurala- Serviciul European de Voluntariat, in 
le 5 luni si planurile pe care le are pentru urmatoarele 4 luni cat mai dureaza 

_ mul. Acesta spune ca este un program pentru imbunatatirea starii generale si, 
portant, se invata limbi straine . 
Ia cuvantul si Gintare Turskyte din Lituania care este voluntar la Scoala 

- rala nr.3 Rovinari. Aceasta prezinta activitatile pe care le-a desfasurat cu copiii 
_ Scolana Generala nL3, respectiv: 

-Glob din gibs; 
-Cursuri de engleza; 
-Panglici de Ziua Nationala; 
-Papusi pentru copiii din spital- sectia de pediatrie; 
-Spectacol de Craciun la Cantina Sociala care a avut ca obiectiv ajutarea 

iliilor sarace;
 
-Decoratiuni pentru diverse evenimente;
 
Ca activitati planificate sunt:
 
-Campania anti-violetenta;
 
-Campania de ecologizare;
 
-Atelierc de dans din diferite parti ale lumii;
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-: s: rea gradului de constientizare interculturat prin prezentarea de tari si 

ursie la Polovragi, Horezu, Tismana sau Lainci pentru a promova valorile
 
Romania si in mod special din judetul Gorj.
 
antul si d-nul Dobleaga Marius Octavian, directorul Scolii Generale nr.3 .
 

.e ca scoala pe care o conduce promoveaza voluntariatul inca din 2006, iar 
1 anilor au fost voluntari din Austria, Germania, Portugalia, Georgia, 
anemarca. Prin activitatile desfasurate voluntarii promoveaza educatia 

Iara care contribuie in mod covarsitor asupra dezvoltariii si modelarii 
ii tinerilor. Modul in care lucreaza cu copiii, pasiune si daruirea cu care se 

- omunica cu copiii ma determina sa cred ca voluntariatul inseamna stil de 
de gandire si generozitate. Ei promoveaza voluntariatul ca expresie a 

- - ••'h ll· si a solidaritatii, ca mijloc de consolidare a legaturilor de convietuire, de 
- jutor reciproc. 

mai importanta campanie a fost "Smile for tomorrow" care a constat in 
de la copii pentru copii de haine. 
sta mai spune ca doreste ca in continuare Consiliul Local Rovinari sa 

rij inul pentru serviciul de voluntariat. 
ul presedinte de sedinta multumeste pentru prezentarea facuta si pentru 
desfasurata de voluntari pentru copiii de pe raza orasului Rovinari. 

continuare d-nul presedinte da citire ordinei de zi care este aprobata cu 16 
tru. 

:J-nul presedinte da citire proiectului de hotarare privind aprobarea 
_......~ ri i Bugetului local al orasului Rovinari pe anul 2012, Sectiunea de 

iIII':::DO n a re. 
omnul Ungureanu Ion sustine proiectul si spune ca prin Decizia 

_3.02.2012 a directorului DGFP Gorj s-a dispus modificarea sumelor aprobate 
natorii de credite pentru sumele defalcate din valoare pe taxa adaugata pentru 

=:::.u- rrea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului Rovinari pentru finantarea 
.elilor su salarile, sporurile si indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani din 

--'~"" l t-ii le de invatamant cu suma de 380 mii lei. Aceasta modificare s-a dispus dupa 
area bugetului local pe anul 2012 prin HCL nr.l/2012. 
Acesta precizeaza ca sursa de venit provine de la cote defalcate respectiv 

:. -omii lei care va merge la Colegiul Gheorghe Tatarascu si la cele doua scoli. 
Domnul cons.Fratilescu intreaba de unde proveneau banii retrasi. 
D-nul Ungureanu raspunde ca proveneau din sumele defalcate din valoare pe 

,~ adaugata. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 15 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

robarea contului de executie al bugetului local al unitatii administrative oras 
ovin ar i la data de 31.12.2011. 

Domnul Ungureanu Ion sustine proiectul si spune ca este necesar 
r barea contului de executie al bugetului local al unitatii administrative oras 



" a data de 31.12.2011, pe sectiunea de functionare pentru venituri incasate in 
. 6.720.618,53 lei, plati nete in suma de 16.662.923,99 lei, cu un excedent 

- suma de 57.694,54 lei si sectiunea de dezvoltare, pentru venituri incasate in 
. 6.314.448,80 lei, plati nete in suma de 6.312.552,80 lei, cu un excedent 
- suma de 1.896,00 lei, respectiv un excedent al bugetului local pe ambele 
. suma de 23.732,48 lei, dupa acoperirea excedentului anului 2010 utilizat in 
, in suma de 35.858,06 lei. 
asemenea, este necesara aprobarea situatiilor financiare anuale ale unitatii 
tive oras Rovinari incheiate la data de 31.12.2011 , inclusiv anexele la 

mnul Ungureanu Ion spune ca, in conformitate cu prevederile art.49 alin.l2 
_ - =., _ nr.273/2006 privind legea finantelor publice locale, contul de executie 

_ rabat trimestrial. 
supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 15 voturi pentru. 
trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 

ea Organigramei, a Statului de functii, a numarului de personal si a 
r publice repartizate pe clase si grade profesionale pentru Primaria 

i Rovinari pentru anul 2012. 
nul Barbonie Ion Cosmin sustine acest proiect si spune ca forma in care se 

organigrama priveste modificarile survenite in organigrama aparatului de 
irate al primarului orasului Rovinari, aprobata prin avizul ANFP Bucuresti 
. 9/28.07.2010. Aceste modificari constau in: infiintarea functiei publice de 

re de Sef Serv.Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Patrimoniu, Transport, 
1Deservire, infiintarea Comp.Centrul de Informare a Cetateanului compus din 
de natura contractuala de inspector de specialitate II, infiintarea functiei de 

contractuala de inspector de specialitate II- Comp.Transporturi, infiintarea a 
. nctii de natura contractuala in cadrul SPCLEP, infiintarea a doua functii de 

ontractuala in cadrul Serv.Politie Locala, infiintarea Comp.Autorizari compus 
ctia publica de consilier si functia publica de executie de consilier. 

D-nul cons.Fratilescu intreaba daca a disparut vreo functie din organigrama 
a in anul 2011. 

D-nul cons.Barbonie Cosmin raspunde ca nu sunt modificari. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 15 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
area Planului ocupare a functiilor publice pentru anul 2012. 
Domnul Barbonie Ion Cosmin sustine acest proiect si spune ca Planul de 
e a functiilor publice presupune functiile publice care promoveaza in anul 

_: . fiind vorba de aproximativ 9-10 functii publice. 
D-nul cons.Fratilescu intreaba care sunt conditiile care trebuie indeplinite 
promovare. 

D-nul cons.Barbonie Cosmin raspunde ca, conditia este minim trei ani 
ecnune. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 15 voturi pentru. 



trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
- ....... "'7 · ...a acordarii si distribuirii unui numar de 3500 de pacliete , in valoare de 

chet, valoarea totala fiind de 280.000 lei, constand in alimente pentru 
le singure sau familiile al caror venit se situeaza pana la 700 

membru de familie cu ocazia sarbatorilor pascale. 
:>-nul cons.Ungureanu Florin a propus in comisia economica modificarea 

Of la suma de 720 lei/luna/membru de familie intrucat sunt persoane care nu 
cadra pentru cativa lei. 
- rvine domnul secretar care spune ca s-a avut in vedere salariul minim 

- respectiv 700 lei, de aceea s-au limitat veniturile la aceasta suma. 
cuvantul si domnul administrator public Podaru C-tin care spune ca s-au avut 

~ veniturile pe membru de familie si ca se va sti exact numarul persoanelor 
eneficia de aceste pachete dupa ce se va termina perioada de inscriere. 

ervine si d-nul cons.Argintaru Ovidiu care spune ca pentru a putea beneficia 
: persoane ar trebui stabilit ca sa beneficieze persoanele singure sau familiile 
. nit se situeaza pana la 750 lei/luna/memru de familie. 
mnul cons.Predescu Tache spune ca in aceasta situate se va depasi numarul 
achete. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza in forma privind 
ea acordarii si distribuirii unui numar de 3500 de pachete, in valoare de 
chet, valoarea totala fiind de 280.000 lei, constand in alimente pentru 

---L- ...,......le singure sau familiile al caror venit se situeaza pana la 750 
membru de familie cu ocazia sarbatorilor pascale, cu 15 voturi pentru. 

trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
a situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutor de urgenta 
elor singure sau familiilor aflate in dificultate. 

J -nul Unigureanu Ion ia cuvantul si spune ca s-a creat un precedent privind 
cordate, iar Primaria orasului Rovinari nu va putea acorda la infinit aceste 

-nul secretar spune ca situatiile deosebite pentru care se acorda ajutor de 
- persoanelor singure sau familiilor aflate in dificultate, astfel : 

pentru persoanele care sufera de boli dovedite cu acte medicale de 
specialitate ce necesita investigatii medicale, interventii chirurgicale, 
tratament medical de specialitate, procurare proteze, dispozitive medicale; 
acordarea de produse alimentare, tichete sociale sau alte categorii de bunuri 
acordate cu ocazia sarbatorilor de Paste sau de Craciun ; 

~	 in cazul decesului persoanelor care nu sunt cuprinsi in sistemul de asigurari 
si nu pot beneficia de ajutor de inmormantare din partea altor institutii, sunt 
lipsiti de sustinatori legali sau familiile acestora sunt in imposibilitatea sa-si 
indeplineasca procedurile de inhumare datorita situatiei economice; 

- in alte cazuri ce se pot ivi referitoare la evenimente neprevazute, inaintate 
spre dezbatere si aprobare catre Consiliul Local. 



- ul cons.Fratilescu Nicolae propune completarea hotararii si suma maxima 
~ acorda ca ajutor de urgenta persoanelor singure sau 'familiilor aflate in 
" prevazute la art.l pct.I-3 sa fie de 1.000 lei. 
supune la vot proiectul de hotarare astfel completa si se voteaza cu 15 
ntru. 

. e trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
a planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local. 
mnul secretar al orasului Rovinari, jr.Neamtu Florin, sustine acest proiect si 
se refera la lucrarile care se vor efectua de persoanele care beneficiaza de 

-. ile Legii nrA16/200 1, cum ar fi: indepartarea zapezii, imprastierea de 
e antiderapante, taiat gazon, curata santuri, reparatii gard, indepartat 

. Mo.~·,.>uri , resturi menajere, resturi vegetale, etc. 
supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 15 voturi pentru. 

_ o trece la punctul 8 de pe ordine de zi: Proiect de hotarare privind incetarea 
___zhilitat ii Hotararii Consiliului Local Rovinari nr.29/2010 privind aprobarea 
- ·""'n· ilor de persoane care pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor 

mnul secretar al orasului Rovinari, jr.Neamtu Florin, sustine acest proiect si 
3, ca urmare a modificarilor legislative intervenite in domeniul asistentei 

. este necesar ca HCL nr.29/20 1O sa isi inceteze aplicabilitatea intrucat prin 
- hotarare s-a prevazut o categorie de persoane limitate care sa beneficieza de 
-. e cantinei de ajutor social, iar de acum incolo se vor aplica doar conditiile 
.e de lege.
 
~ e supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 15 voturi pentru.
 

e. trece la punctul 9 de pe ordine de zi: Proiect de hotarare privind 
area studiului de oportunitate nr.2837/30.01.2012 pentru concesionarea 

~.:.""I n lu i in suprafata de 87 mp situat in oras Rovinari, str.Prieteniei (langa 
LI':oo'u l Romtelecom), jud.Gorj, in vederea realizarii unui spatiu comercial. 

D-nul secretar sustine acest proiect si spune ca pentru concesionarea unui teren, 
formitate cu prevederile oua nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

siune de bunuri proprietate publica, primul pas este aprobarea studiului de 
'tate, urmand ca apoi sa se intocmeasca si sa se aprobe caietul de sarcini si la 

. organizarea licitatiei. 
Domnul cons.Arginatru Ovidiu propune amanarea acestui proiect pentru a li se 

'= la dispozitie informatii suplimentare de ca persoanele de specialitate din cadrul 
.Urbanism. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 11 voturi pentru, 1 

impotriva (cons.Arginatru Ovidiu) si 3 abtineri (cons. Cretan Ileana, 
-.Fratilescu Nicolae si cons.Predescu Tache), motiv pentru care nu aproba 
ieetul. 

Se trece la punctul 10 de pe ordine de zi: Proiect de hotarare privind 
obarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.136/29.11.2011 privind 

robarea concesionarii prin incredintare directa a unei suprafete de 4,5 mp 



- uat la parterul blocului H2 din orasul Rovinari, str.Aleea Parcului, 
i . conform art.15 lit.e) din Legea nr. 50/1991, republicata, pentru d-nul 

nel, in vederea extinderii constructiei existente pe terenul alaturat. 
mnul viceprimar, ing.Chivu Laurentiu, sustine acest proiect si spune ca din 

.. fost trecuta alta adresa, motiv pentru care trebuie modificata HCL 
~ ) 11. 

_� supune la vot proiectul de hotarare si se voteaza cu 15 voturi pentru. 
continuare se trece la punctul Diverse 
u inscris la cuvant: domnnul cons.Argintaru Ovidiu, d-na cons.Radu Dorina. 
ul cons. Argintaru Ovidiu ia cuvantul si spune ca domnul avocat Talaba 

in nu s-a prezentat la nicio sedinta de consiliu. 
ul secretar spune ca acestuia ii va expira contractul la data de 31.03.2012, 

-" iul Local urmeaza a stabili cum se va proceda in continuare. 
a Radu intreaba daca se plateste naveta la cadrele didactice. 

nul Ungureanu Ion raspunde ca nu s-au gasit fondurile necesare. 
na Radu intreaba daca se poate gasi o modalitate pentru premierea elevilor 
ina cursurile scolare la media generala 10. Mai mult aceasta spune ca nu sunt 
vi in aceasta situatie si este pacat sa nu fie stimulati in vreun fel. 
nul Ungureanu Ion spune ca se pot acorda burse lunare pentru acesti elevi . 

::>-nul secretar spune ca pentru sedinta de consiliu din luna martie urmeaza sa se 
sca un proiect de hotarare in acest sens. 

J -na Radu spune ca va intocmi acest proiect de hotarare privind acordarea de 
are in valoare de 100 leilluna pentru elevii care termina cursurile scolare cu 

zenerala 10. 
l.presedinte declara sedinta inchisa. 

presedi~~:te sedin~a, 
Cons. Rpllll 

Vl' 
. 




