
JLTDETUL vArcrn
COMIJNA COSTESTI
CONSILIUI- LOCAL

PROCES_VERBAL

Tncheiat astizi 10 noiembrie 2016 Tn gedinta ordinard a consiliului local avAnd la
ordinea de zi urmitoarele:

- Aprobarea procesului verbal incheiat in gedin{a ordinari din data de 30 septembrie
2016"

- Informare cu privire la activitatea desfdguratd de cdtre Primiria comunei Costegti de
la ultirna gedin{a ordinard a consiliului local gi pAni Tn prezent, precum gi cu privire la rnodul
de executare a hotdrArilor consiliului local adoptate Tn gedinla ordinari din data de 30
septembrie 2016"

1. Proiect de hotdrdre cu privire la completarea HotirArii Consiliului Local nr. 3514 aprilie
2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltane a localit5lii Costegti in perioada 2A14-202A ;

2. Froiect de hotirAre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costegti , pentru anul2017 ',

3. Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei
,,INLOCUIRE SISTEM INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA FERIGILE SI SALA DE SPORT
|ONELA TARI-EA, IN SAT COSTESTI, COMUNA COSTESTI, JUDETUL VALCEA" iN

vederea obtinerii finantarii prin Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care
utilizeaza energie regenerabild, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
Tncdlzire;

4. Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici, a cofinanldrii si a implementarii investitiei ,,INLOCUIRE SISTEM
INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA FERIGILE SI SALA DE SPORT IONELA TARLEA, IN
SAT COSTESTI, COI\TUNA COSTESTI, JUDETUL VALCEA";

5. Proiect de hotdrAre cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile,
impozitele si taxele locale gi alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2017.

La gedinla ordinard a consiliului local participa un numdrde 13 consilieri din totalul de
13 consilieri in functie

Dl Ungureanu lon, pregedintele de gedinla prezintd plenului consiliului local ordinea
de zi a gedinlei ordinare.

Se supune la vot ordinea de zi, ordine de zi aprobatd cu votul tuturor consilierilor
prezen{i"

Se trece la primul punct pe ordinea de zi , aprobarea procesului verbal din data de 30
septembrie 2016, proces verbal votat in unanimitate de voturi.

Se trece la urmdtorul punct pe ordinea de zi gi se dd cuvAntul dl. Pegtereanu Toma
Marius, primarul comunei, care prezintd plenului consiliului local o informare cu privire la
activitatea desfSguratd de citre Primdria comunei Costegti de la ultima gedinla ordinari a
consiliului local gi pdnd ?n prezent, precum 9i cu privire la modul de executare a hotdririlor
consiliului local adoptate in gedin{a ordinara a consiliului local din data de 30 septembrie
2016.

Nu au loc alte discufii.
Se supune la vot , informare votatd in unanimitate de voturi.
Se trece la urmitorul punct pe ordinea de zi gi se dd cuvAntul dl. Pegtereanu Toma

Marius, primarul comunei, care prezintd plenului consiliului local nota de fundamentare gi

proiectul de hotdrdre cu privire la completarea Hotdr6rii Consiliului Local nr.3514 aprilie2014
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a localitd{ii Costegti in perioada2014-2020 (piesi
la dosar).



Se di cuvdntul ?n continuare dl. pregedinte Boriscu Vasile, pregedintele comisiei
econonnice a consiliulr.ri local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii
referitor la pnoiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesi la dosar).

Se dd cuvintul Tn continuare dl. Coca Grigore, preged!ntele cornisiei .iuridice a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrdre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosag.

Se dd cuvdntul ?n continuare dl. Ungureanu lon, pregedintele comisiei de culturd a
consiliului local, care prezinti plenului consiliului local raportul acestei cornisii referitor la
proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului iocal (piesi la dosar).

Froiectul de hotdrAre fiind discutat gi in comisii, nu mai au loc alte disculii sau noi
propuneri.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre cu privine la cornpletarea HotirArii Consiliului
l.-oeal nr. 3514 aprilie 2A14 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a localiti{ii Costegti ?n

perioada 2AM-2020, proiect de hotdrAre votat in unanimitate de voturi.
Se adopti astfel Hotirirea nr. 33i2016.
Se trece la urmdtorul punct pe ordinea de zi 9i se dd cuvdntul dl. Pegtereanu Toma

Marius, primarul comunei, care prezintd plenului consiliului local nota de fundamentare gi
proiectul de hotdrAre cu privire aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Costegti , pentru anul 2017 (piesd la dosar).

Se dd cuvintul Tn continuare dl. pregedinte Bordscu Vasile, pregedintele comisiei
economice a eonsiliului local, care prezinti plenului consiliului local raportul acestei comisii
referitor la proiectul de hotdr6re supus dezbaterii consiliului iocal (piesi la dosar)"

Se dd cuvAntul in continuare dl" Coca Grigore, pregedintele comisiei juridice a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrAre supus dezbaterii eonsiliului local (piesa la dosar).

Se di cuvAntul in continuare dl. Ungureanu lon, pregedintele comisiei de culturi a
consiliului local, care prezinti plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).

Proiectul de hotdrAre fiind discutat gi in comisii, nu mai au loc alte disculii sau noi
propuneri.

Se supune la vot proiectul de hotdr6re cu privire la aprobarea Planului de ocupare a
func{iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costegti , pentru
anul 2017, proiect de hotdrAre votat in unanimitate de voturi.

Se adoptd astfel Hotirdrea nr.3412416.
Se trece la urmdtorul punct pe ordinea de zi gi se dd cuvAntul dl. Pegtereanu Toma

Marius, primarul comunei, care prezintd plenului consiliului local nota de fundamentare 9i
proiectul de hotdrdre cu privire la la aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei
,,INLOCUIRE SISTEM INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA FERIGILE SI SALA DE SPORT
IONELA TARLEA, IN SAT COSTESTI, COMUNA COSTESTI, JUDETUL VALCEA' iN

vederea obtinerii finantarii prin Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care
utilizeaza energie regenerabilS, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
incilzire (piesa la dosar).

Se da cuvdntul in continuare dl. pregedinte Bordscu Vasile, pregedintele comisiei
economice a consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii
referitor la proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesi la dosar).

Se da cuvdntul in continuare dl. Coca Grigore., pregedintele comisiei juridice a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).

Se dd cuvAntul in continuare dl. Ungureanu lon, pregedintele comisiei de culturd a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrdre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).



Proiectul de hotdrf,re fiind discutat 9i in comisii, nu mai au loc alte discu{ii sau noi
propuneri"

Se supune la vot proiectul de hotdrAre cu privire la la aprobarea necesitatii si
oportunitatii realizarii investitiei ,,INLOCUIRE SISTEM INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA
FERIGILE SI SALA DE SPORT IONELA TARLEA, IN SAT COSTESTI, COMUNA
COSTESTI, JUDETUL VALCEA' in vederea obtinerii finantarii prin Programul privind
instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabild, inclusiv Tnlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de Tncdlzire, proiect de hotirAre votat Tn unanimitate de
voturi"

Se adopti astfel HotirArea nr" 3512016.
Se trece la urmitorul punct pe ordinea de zi gi se di euv6ntul dl. Pegtereanu Torna

Marius, primarul comunei, care prezinti plenului consiliului local nota de fundamentare gi
proiectul de hotdrdre cu privire la la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici, a cofinanldrii si a implementarii investitiei ,,INLOCUIRE SISTEM
INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA FERIGILE SI SAI-A DE SPORT IONELA TARI-EA, IN
SAT COSTESTI, COMUNA COSTESTI, JUDETUL VAI-CEA" (piesd la dosar).

Se dd cuvAntul Tn continuare dl. pregedinte Bordscu Vasile, pregedintele comisiei
economice a consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii
referitor la proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesi la dosar)"

Se dd cuvAntul in continuare dl" Coca Grigore, pregedintele comisiei juridice a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrdre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar)"

Se di cuvdntul Tn continuare dl. Ungureanu lon, pregedintele comisiei de culturi a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotdrAre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).

Proiectul de hotdrdre fiind discutat 9i in comisii nu mai au loc alte disculii sau noi
propuneri.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre cu privire la la aprobarea studiului de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinan!drii si a implementarii investitiei
,,INLOCUIRE SISTEM INCALZIRE SCOALA GIMNAZIALA FERIGILE SI SALA DE SPORT
IONELA TARLEA, lN SAT COSTESTI, COMUNA COSTESTI, JUDETUL VALCEA", proiect
de hotdrAre votat ?n unanimitate de voturi.

Se adoptd astfel HotdrArea nr" 3612016.
Se trece la urmdtorul punct pe ordinea de zi 9i se dd cuvAntul dl. Pegtereanu Toma

Marius, primarul comunei, care prezintd plenului consiliului local nota de fundamentare 9i
proiectul de hotdrdre privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale gi alte taxe asimilate acestora aplicabile ?n anul fiscal 2017(piesi la dosar).

Se da cuvAntul in continuare dl. pregedinte Bordscu Vasile, pregedintele comisiei
economice a consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii
referitor la proiectul de hotdrare supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).

Se dd cuvAntul in continuare dl. Coca Grigore, pregedintele comisiei juridice a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotirAre supus dezbaterii consiliului local (piesd la dosar).

Se da cuvdntul in continuare dl. Ungureanu lon, pregedintele comisiei de culturd a
consiliului local, care prezintd plenului consiliului local raportul acestei comisii referitor la
proiectul de hotir6re supus dezbaterii consiliului local (piesi la dosar).

Proiectul de hotdrdre fiind discutat gi in comisii, nu mai au loc alte discu{ii sau noi
propuneri.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale gi alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal
2017., proiect de hotdrAre votat in unanimitate de voturi.

Se adopta astfel Hotirdrea nr" 37!2016"



Diverse :

Avand in vedere ca la solicitarea domnilor consilieri facuta in gedinla ordinara a
consiliului local din data de 30 septembrie 2016, a fost invitat sa participe la sedinta
consiliului local din data de 10.11.2016, un reprezentatal Coop. Tomsani , care sa prezinte o
situatie financiara precum si starea cladirilor ce au apartinut Coop. Costesti, intrucat Coop.
Costesti a fost afiliata la Coop. Tomsani. Din partea Coop. Tomsani participa doamna
contabil Paris Georgiana, care prezinta informarea (piesa la dosar).

Dl.eonsilier Milosteanu lon, intreaba cati membrii cooperatori a avut Coop. Costesti la
data afilierii eu Coop. Tornsani, valoarea fondului social si unde a fost folosit ?

Dl. consilier Coca Gnigore, arata ca trebuie renovate toate cladirile ce apartin Coop
Tomsani, aflate pe raza comunei Costesti, intrucat cladirile Coop. Tomsani, aflate pe raza
comunei Tomsani, arata cu mult mai bine fata de cladirile de pe raza comunei Costesti"

Dl. consilier Crdcani Corneliu, intreaba cine este propietarul terenului dintre cladirile
cooperatiei, deasemenea propune sa fie reparate cladirile cooperatiei ( magazine, magazii,
garaje) si sa fie ridicate gunoaiele din imprejurul cladirilor.

Dl. primar Pestereanu Toma, precizeaza ca a fost facuta adresa la S.C. DANEMAR
S.R.L., pentru realizarea lucrarilor de curatenie in zona de activitate, arata ca terenul din
vecinatatea cladirilor cooperatiei este proprietatea comunei Costesti, deasemenea propune
sa fie executate lucrari de reparatii de catre Coop Tomsani, la rnagazinele, magaziile si
garajele ce apartin cooperatiei pe raza comunei Costesti"

Doamna contabil Paris Georgiana, informeaza ca numarul membrilor cooperatori la
data fuzionarii celor doua cooperative, era in jur de 30 - 40 si ca trebuie sa existe niste
tabele cu membrii cooperatori si cu sumele ce au constituit fondul social, fond social in
valoare de circa 60 mii lei, care a fost folosit pentru efectuarea de reparatii la cladiri,

Domnii consilieri solicita raspuns din partea Coop.Tomsani, la toate solicitarile facute,
iar Primaria comunei Costesti sa inainteze adrese catre S.C. DANEMAR S.R.L. si catre
Coop. Tomsani, pentru realizarea lucrarilor de curatenie, renovarea cladirilor si ridicarea
materialelor de pe domeniul public.

ln continuarea discutiilor de la punctul Diverse, dl. primar Pestereanu Toma, da citire
la solicitarea d-srei ENCULESCU VIOLETA, din municipiul Bucuresti, prin care solicita
schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale Ferigile Costesti, judetul Valcea, astfel incat sa
poarte numele celei ce a fost presedinta Asociatiei ,,Autentic Romanesc", Ana Predoiu lovan.

Dl. consilier Stoican lon, arata ca numele unei scoli se atribuie raportat la numele unei
personalitati care a profesat in scoala respectiva, avand merite deosebite, un exemplu in
acest sens il reprezinta profesorul Voineag, care a contribuit la edificarea acelei constructii
de la temelie pana lafinalizare,si a activat ca profesorcu rezultate deosebite in cadrul scolii.

Referitor la doamna Ana Predoiu lovan, arata ca facut multe lucruri bune pentru
localitate dar trebuie indentificata o alta solutie, pentru a respecta munca doamnei Ana
Predoiu lovan.

Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea domnului consilier Stoican lon.

lntucat la ultima sedinta de consiliu din 30 septembrie 2}16,domnul consilier Cracana
Corneliu, a solicitat ca in sedinta in acesta luna, sa fie prezentata o informare privind situatia
S.C. Apa - Canal Costesti S.R.L. , drept pentru care a fost invitat sa prezinte aceasta
informare d-l administrator lVluntean lonica, informare ce a"fost prezentata si este depusa ca
piesa la dosarul de sedinta.

Dl. primar Pestereanu Toma, precizeaza ca responsabilitatea S.C. Apa - Canal
Costesti S.R.L. apartine administratorului Muntean lonica si Consiliului local al comunei
Costesti, judetul Valcea.



Dl. consilier Crdcani Corneliu, intreaba daca statia de epurare a functionat sl
deasenrenea cum se va realiza pnedarea patrimoniului, cum vor fi realizate virarile de sume
catre S.C. Apa - Canal Costesti S.R.L"?

Dl" primar Festereanu Toma, precizeaza ca statia de epurare a functionat iar predarea
- primirea patrirnoniului si procedura virarii sumelor catre S.C. Apa - Canal Costesti S.R.L.
se va realiza in baza hotararii Consiliului local al comunei Costesti, judetul Valcea.

Dl.eonsilier l\4ilosteanu lon, informeaza ca la blocurile din satul Bistrita nu functioneaza
alimentarea cu apa, in schimb se achita lunar facturile de consum apa.

Dl" adrninistrator Nluntean lonica, precizeaza ca va fi remediata aceasta situatie, dar
se pune intrebarea cum va putea fi contorizat consumul de apa de la blocuri si daca mai este
necesar ca la robinetele instalate pe ldnga anexele gospodaresti sa mai curga apa?

Dl. eonsilier Cricand Corneliu, face urmatoarele propuneri:
- pe viitor sa fie rezolvata problema parcarilor autovehiculelor pe strazile ce apartin

domeniului public al connunei Costesti;
- sa se stabilesca spatiile destinate depozitarii materialelor necesare deszapezirii,

pentru iarna 2016 - 2A17;
- intreaba daca traciorul proprietatea Primariei Costesti, este functional pentru

activitatile de deszap ezirei
- propune sa fie demarata actiunea de curatire a marginilor drumurilor si decolmatarea

santurilor din comuna Costesti;
- propune ca pentru sarbatorile de iarna ce se apropie, decorul specific sarbatorilor de

iarna in comuna Costesti, sa fie realizat de o firma specializata, deasemenea pentru copii sa
se asigure cadouri mai substantiale, sa fie prezentate spectacole artistice cu ocazia
sarbatorilor de iarna .

Dl. Pegtereanu Toma Marius, primarul comunei, face precizarea ci a avut in vedere si
are in continuare acest aspect, mai mult, s-a gandit sa invite o trupa de teatru, pentru a face o
bucurie si mai mare copiilor si de ce nu si adultilor din comuna Costesti, cu ocazia sarbatorilor
de iarna.

La sedinta participa si domnul Lacraru Visarion, cetatean din satul Varatici, comuna
Costesti, care solicita :

- Finalizarea drumului prin imprastierea de macadam;
- lnstalarea unei pubele la calea ferata;
- Regularizarea paraului de langa colonel, care bate in calea ferata;
Dl. Pegtereanu Toma Marius, primarul comunei, face precizarea cd, situatia drumului se

va rezolva, referitor la pubela, se va inainta adresa catre S.C. URBAN, pentru instalarea
acesteia, dar va fi necesar sa fie incheiate 2.3 contracte intre cetatenii din zona si S.C.
URBAN, deasemenea se va rezolva si problema paraului.

Dl Ungureanu lon, pregedintele de gedintd, intreabd plenul consiliului local dacd mai
sunt probleme de pus in disculia consiliului. La rispunsul negativ al consilierilor se voteazd
cu unanimitate de voturi incheierea gedinlei ordinare a consiliului local.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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