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PROCES-VERBAL

Intocmit azi 16 februarie 2018, ora l7.oo, cu ocazia desfrqurdrii qedinlei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Turcineqti, convocatb prin
Dispozilia primaruiutnr. 52 din 12.02.2018 qi Invitalia nr. 835 din 12.02.2018.

Se face prezenla domnilor consilieri locali qi se constatd cd sunt prezenli toli,
Eedinla extraordinard fiind legal intrunitd (este indeplinitd conctilia de cvorum).

Se dd. citire procesului-verbal al ;edinlei anterioare, se supune la vot qi se
i.

aprobd in unanimitate (11 voturip entru).
Se dd citire ordinii de zi, se supune la vot Ei se aprobd in unanimitate (1i

voturt'pentru'.1.

Se trece Ia analiza qi dezbaterea frecdrui punct inscris pe ordine a de zi:
1.Proiecl; de hotirire privind aprobarea bugetului local al comunei

TurcineEti pentru anul 2018 si a estimirilor pentru anii 2019 -2021- Dl primar
prezintd' pe srcurt proiectul spun6nd cd. au fost avute in vedere in primul rAnd
investiliile propuse in cursul anului precedent pentru care s-au intocmit studii de
fezabilitate atrrrobate in lista de investifii. Spune c5. pentru reabilitarea Cdminului de
la Cartiu aqteptdm confirmarea finanldrii din fonduri nerambursabiie d.ocumentatia
fiind verificuLd qi s-a constatat cd e intocmitd conform legii. Cu aceastd ocazie
spune c5, la so{icitarea Consiliului Judelean Gorj, a fost emis certificatui de
urbanism pentru asfaltarea drumului judelean DJ664 de la podul peste Jiu pe o
lungime de 12 km. Dl primar iqi exprimd speranla cd vor putea fi asigurate
cheltuielile de salarrzare in cursul anului 2018. De asemenea spune cd e de dorit sd

se realizeze: toate investiliile propuse ;i initiate Ei sd fie cheltuite fondurile alocate
cu destinalie specialS fiecdrei investilii pentru a nu mai inregistra excedent bugetar.

Expune, detalii din proiect dl consilier Hortopan Emil-responsabil cu
elaborarea proiectului de buget Ei rdspunde la intrebdrile primite. Dl consilier spune
cd sufltem ia inceputul unui an auster, sumele alocate de la bugetul de stat sunt
foafte reduse. Banii alocali pentru cheltuielile curente (salarii qi cheltuieli de
intrefinere) sunt la jumdtate fa!d, de anul trecut, in concluzie nu sunt asigurate
fondurile necesare pAnd la sfdrgitul anului, situalie apdrutd din cauza faptului c6



,f

UAT Turcinersti a inregistrat excedent bugetar la sf6rqitul anului anterior. De
asemenea dl consilier Hortopan prezintd, sumele defalcate pe capitole Ei subcapitole
bugetare, comparativ gu ceea ce s-a cheltuit in anul anterior.

Ia cr-tviintul dl primar Ei spune cd societatea de salubrtzare UTIL GOSPMOD
LOCAL SRL isi desfrqoard, activitatea cu personal pulin fiind cdliva in concediu,, , 

ir;i

medical qi cu finanlare foarte redusd deoarece nu sunt incasdri din taxa de coiectare
gunoi menajer qi contractele incheiate sunt puline. De asemenea expune intenfia.
dumnealui de, a prelua spre administrare serviciul centrahzat de alimentare cu apd
al comunei (care este o instalalie noud) pentru a spori venitur:ile autoritdlii locale,
in incercarea de ? gdsi cAt mai multe surse de venit la bugetul local si sd se asigure
serviciile de utililate publicd la preluri cdt mai reduse. Toate demersurile sunt in

ilri

scopul de a depd$i aceastd perioadd de austeritate bugetard.
Ia cuvdtul dl Gogdlniceanu care apreciazd" cd. este mai avantajos pentru

autorifltlile locale ca alimentarea cu apd sd fie administratd de cdtre APAREGIO
care are specialiEti, neputdnd fi gestionatd" de ciitre societatea noastrd. De asemenea
considerd cd nu se justificd,forareaunui pu! suplimentar deoarece actualul foraj are
un debit triplu f$5 de cel proiectat, are debit 15 l/secundA. Dl primar rdspunde cd
un forbj suplimentar aduce plus valoare instalaliei gi repre zirtai o solulie de rezervd.
absolut necesrard pentru perioadele de secetd.

Dl Cenqe face utmdtoarele propuneri: sd se aloce fonduri pentru cumpdrarea a
8 tomberoane metalice - cAte doud la fiecare bisericd, l6mpi pentru amenajarea
iluminatului public la biserici qi 2 sta.lii de autobuz in satul Turcineqti. Dl
viceprimar spune*cd s-a fbcut deja un referat de necesitate pentru coEuri de gunoi in
staliile de autobu2.

Dna Pirvulescu soiicitd sd se gdseascd o posibilitate de semnalizare a

cimitiiului de sub coasta Rugiului astfel incAt sd nu se creeze confuzii pentru cei
venili din afara localitdlii pe timpul noplii si care, vdzdnd lurniniie de la candelele
ldsate aprinse la rnorminte, ar putea sd se pani cheze cd s-ar fi prrodus un accident in
zond. Dna consilfuer cunoa;te persoane care au frcut aceastd confuzie.

Dl B61[ceanu intreabd dac1, au fost alocate sume pentru czrpele la biserici qi cll

primar rdspunde c5 deocamdatb nu existd fonduri.
La intreba:ea dlui Grigoroiu, dl primar spune cd in anii ant,eriori au fost alocali

totuEi 5000 l:i pentru intocmirea unui S.F. pt. Canalul $elgdu, dar acolo se va
interveni dupii ce se va rezolva situalia juridicd a acestui canal colector al apelol
pluviale. 

tut

Ia cuvdntul dl Gogdlniceanu Ei solicitd sd se aloce bani qi pentru biserici, din
fondurile actuale. Dl primar spune cd vom ?n vedere acest aspect in viitonrl

;



apropiat la re,cti$cdrile bugetare, cu atdt mar rnult cu cAt sumele de la bugetul <le

stat sunt exlrem de reduse nefiind asigurate nici rndcar cheltuielile curente pAnb la
sfArqitul anul,ui, iar pentru Parohia Horezu a fost alocatd recent suma de 10000 de

lei din care s-a cumpdrat qi montat parchet in biserica cea mare de la Rugi.
Dl Bundiasu cere sd gdsim solulii pentru imbundtdlirea ilurninatului pe podurile

de acces in comund peste rdul Jiu Ei sd fie rezolvatd problema cdinilor 15sa!i

nesupravegheafi;Cn satul TurcineEti la intrare. Dl primar spune cd privitor la
iluminatul pe pod a luat legitura cu domnul primar de la Tg-Jiu pentru adoptarea
unei solulii comune, iar pentru rezolvarea problemei cAinilor aluat deja legdtura cu
cetdlellii diiin acea zond" sd nu mai permitd accesul cdinilo:r din gospoddrie pe
drumurile publice.

Froiectul de hotdrAre in forma propusd este supus la vot qi se aprobd cu 10

voturipentru qi o,;ablinere .

2. Proiecl. de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de func{ii
gi a regulamentului de organizare gi funcfionare al aparatului de specialitate al
primarului comunei Turcinegti pentru anul2018 *Prezirtdproiectui dl primar Jr.
Modrea Dumitru in calitate de initiator Ei expune alte detalii clna secretar. Se aratd.
cd pentru apeLratul de specialitate al primarului comunei Turcinesti, Jude{ul Gorj
situalia posrturilor (funcfii publice, funclii contractuale, dernnitari) propuse spre
aprobare prin prdpentul proiect de hotdrAre rdmdne la fel ca la sfArqiiul anului ZOtl
astfel: numiinrl total de posturi al aparatului de specialitate este de 17 (din care 2
demnitari, 9 funcfii publice ocupate, 4 funclii publice vacante qi 2 posturi
contraotuale ocupate) la care se adaugd un numdr de 10 posturi de asistenli
personali ('7 ocupate Ei 3 vacante-incadrate la capitolul bugetar <Asigurdri qi
asistenld socialS>), 1 post contractual de asistent medical comunitar generalist
(incadrat la capitolul bugetar "Sdndtate") Ei 15,99 posturi pentru activitatea
"invdfdmAnti". 'rI

Proierctul de hotdr6re in forma propusd este supus la vot si se aprobd in
unanimitate de voturi (11 voturi pentru).

3. Proirect de hotirire privind aprobarea numirului de posturi de
asistenfi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru :rnul 2018;
Dl prirnar Jr:. IWodrea Dumitru qi dna secretar prezintd,proiectul.

,"Proierctul €ie hotarAre in forma propusd este supus la vot si se aprobb in
unanimitate d,o voturi (11 voturt pentru).

4. lProiect de hotirire privind aprobarea contului de execufie qi a

situa{iei financiare intocmite la sfdrgitul anul ui2017
Dl consilier superior Hortopan Emil-responsabil cu elzrborarea bugetului qi

situa{iilor linanciare, fiind prezent Ia Eedinfd, prezintd detaliat proiectul. Ca
exemplu aufidr cdoVeniturile fiscale sunt realizate in proporlie cle 90o/o in anul fiscal



anterior. Expune pe fiecare capitol planificdrile qi realizdrile.
Proiectul de hotdrdre in forma propusd este supus la vot Ei se aprobd in

unanimitate de voturi (11 votun pentru).
5. lProiect de hotir6re privind aprob^rea rezultatelor inventarierii la

sfffrgitul anului 20L7- De asemenea proiectul este prezentat de cdtre dl consilier
superior Hortopan Emil. in timpul anului 2017 a fost fdcutd reevaluarea
patrimoniului care se face din 3 in 3 ani conform legii. La inventariere nu au fost
depistate plusuri sau minusuri in gestiune.

Proiectul de hotdrAre in forma propusd este supus la vot qi se aprobS in
unanirhitate de voturi (11 voturi pentru).

6. Probleme curente.
Se inscrilr la cuvdnt: dl Florea, dl Cenuqe, dl Grigoroiu, cll Gogdlniceanu qi dl

primar, iar lista rdmAne deschis[. Este prezent la qedinla CLT qi dl Udrescu Dan-
Adrian-administratorul SC UTIL GOSPMOD LOCAL SRL constituitd in
subordinea autoritdlii publice locale, care poate sd rdspundd,Iaeventualele intrebdri
ale consilierilor locali legate de activitatea societdlii de salubrizare. Dna Pirvulescu
qi dna Berirrdei cer permisiunea sd se retragd.

-Ia cuvd.ntul dl Florea eare solicitd sd fie curnpdratd o maEind de piatrd pentru
amenajarea urgentd a drumului Rugi-Horezu unde au rdmas imobilizate magini de
tonaj mare?

D1 primar rd.spunde cd are in atenlie acest aspect.

-Id cuvAntul dl Cenuse care solicitd sd fie imprdqtiat e grdmezile de piatra
depozitate pe drumul de la Tecu deoarece a fost restrictionat accesul cdtre parcelele
agricole pentru efectuarea lucrd.rilor de sezon. De asemenea roagd, sd se ia mdsuri
cu pompeie stradale de unde se aiimerfteazl" unii cetSleni ai comunei aceastd

cantitate mare de apd fiind necontorizatd, qi nu se pldteEte.

-Ia cu'izAntui dl Grigoroiu care intreabd dacd vor putea fi plantali pomi
ornamentali pre marginea drumurilor din comund inainte de arnenajarea trotuarelor
qi repararea drumurilor? Dl primar rdspunde cd deocamdatd nu avem fonduri
pentru cumpdrarea pomilor, dar s-a discutat cain viitor sd fie cumpdrali viqini Ei sd

fie plantali tofi intacelaqi sezon pentru o dezvoltare unitard .

-Ia cu.v6ntul dl Gogdlniceanu care-;i expune pdrerea in legdturd cu
urmdtoarele aspecte: in ciuda faptului cd nu sunt bani totuqi se propune in mod
neintemeial-considerd dumnealui- sd fie cumpdrali pomi, iar celi plantali de cetdteni
in trecut au fbst tdiatt; apreciazd, cd suma pentru reabilitarea primdriei este foarte
mare; considerd cd gestionarea serviciilor de utilitate publicd ( gunoi, alimentare cu
apd) este foarle greu de realizat pe plan local din lipsd de pr:rsonal specializat Ei
existd risc'ul cregterii prelurilor la servicii; cere sd fie asiguratd prezenla



I

reprezentanlilor APAREGIO pentru supravegherea lucrdrilor la canahzare pentru
ca, dupd receptie sd ni se accepte preluarea sistemului de 'canalizare la releaua
oraEului Tg-Jiu deoarece reaLizarea unei stalii de epurare la Turcineqti este aproape
inposibild. De asemenea atrage atenlia cd nu putem prelua gestionarea sistemului
de alimentare cu apd de la APAREGIO pentru ca ulterior sd solicitdm predarea

sistemului de canalizare cdtre acelaqi operator qi deversarea.

Dl primar spune c[ dupd pdrerea dumnealui nu sunt intemeiate argumentele dlui
consilier loca.l Gogdlniceanu ;i considerd cd se poate sustine qi administra sistemul
de alimentare cu apd pe plan local cu societatea noastrd derlarece instalalia este
noud, s-au fE.cut'investilii la automatizare cu tehnicd modernLd qi se vor mai face
alte investilii (pfecum un foraj nou, contortzare) din fondurile care au aceastd"

destinalie. Spune cd in urma anahzei raportului venituri-cheltuieii s-a ajuns la
conclrlzia cd, ar fi avuttajos pentru autoritdlile locale ca alimentarea cu apd sd fie
gestionatd pe plan local; dacd existd un profit cdt de mic este bine sd fie atras la
bugetul local.

La solicitarea dlui primar, dl contabil Hortopan Emil spune cd" deja
reprezentartliii Curfii de Conturi au intrebat cum s-au predat serviciile de utilitate
publicd spre operatori autorrzali ftrd a se percepe redevenld 1/ Conform legislaliei
operatorul trebuie sd pldteascd redevenla pe instalatia noastrd.

ConstatAnd cd au fost dezbdtute toate punctele inscrise pe ordine a de zi,
domnul preqedinte declard inchisd Eedinla Consiliului Local al Comunei Turcineqti.

Drept pentru eare am incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Bundiasu Staicu-Daniel

SECRETAR
COMIINA TURCINE$TI,

Ciobescu Simona
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