ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL VIDRA

PROCES VERBAL
SEDINTA oRDINAR A IO.OS.ZOIZ

ORDINEA DE ZI:

-

l.Proiect de HotdrAre privind aprobarea Planului anual de ocupare
a func{iilor publice la nivelul Primdriei comunei Vidra, Judelul llfov, pe
anul 2013- iniliator primar Niculae Florin.
2.Proiect de Hotdrdre privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local
al comunei Vidra, Judelul llfov, pe anul 2012- iniliator primar Niculae
Florin.

3.Proiect de Hotdrire privind stabilirea zilei comunei Vidra, Judelul
llfov- initiator primar Niculae Florin.
4.Proiect de Hotirdre privind aprobarea asocierii comunei Vidra in
asocialia de dezvoltare intercomunitard de utilitdli publice pentru serviciul
de salubrizare "ADl EcoSal" - iniliator primar Niculae Florin.
5.

Diverse.

Dl.Tudor propune ca inainte de discutarea proiectului ordinei de zi a sedintei
sd fie prezentat procesul verbal al sedintei anterioare.
Dl.secretar prezinta procesul verbal al sedintei consiliului local Vidra din data
de 25.07.2012.
Dl. Tudor si doamna Stancu fac obiectiuni in ceea ce priveste continutul
procesului verbal prezentat.
Dl. Secretar- mandatul de pregedinte de gedinla al domnului BILIBOC
FLOREA LIVIU a expirat .Propune sd se facd propuneri pentru noul pregedinte de
gedinla pentru urmdtoarele 3 luni.
Dl Cernnicenco propune pe domnul Oprea George.
Dna. Stancu propune pe domnul Neculcea lon.
Se supun la vot cele doud propuneri fdcute.
Rezultatul votului -13 voturi pentru domnul Oprea George.
Domnul pregedinte de gedinla,OPREA GEORGE prezintd ordinea de zi
a gedinlei.

Se supune la vot ordinea de zi a gedinlei gi se aprobd in unanimitate
13 voturi pentru.

-

Participd la sedinld domnul primar NICULAE FLORIN, domnul secretar
ZAHARIA GHEORGHE , d-nul viceprimar BILIBOC FLOREA-LIVIU,dl. Contabil
DAVID ION.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
Domnul secretar prezinti proiectul de hotdrAre aratdnd cd Planul de ocupare
a funcliilor publice pentru anul urmdtor se aprobd de citre consiliul local in urma
propunerii fdcute de cdtre primarul comunei ,propunere avizatd de cdtre A.N.F.P.in
continuare este prezentatd structura funcliilor publice la nivelul primdriei comunei
Vidra, respectiv 14 functii publice din care 13 funclii ocupate 9i una vacantd.
Dl . Tudor solicitd prezentarea organigramei primdriei comuneiVidra
Dl . primar - momentan nu este posibil ,se va face ulterior.
Se supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului - 13 voturi pentru .
.

Domnul pregedinte de gedinld - se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Domnul contabil David lon prezintd proiectul de hotdrdre 9i cele doud adrese
primite de la Consiliul Judelean llfov 9i D.G.F.P. llfov ardtAnd cd bugetul local al
comunei Vidra va creste la suma totald de 38.417.156 lei.in continuare aratd care
este destinatia sumelor repartizate pin cele doud adrese menfionate.
Dl. Primar - aratd cd este vorba despre sume repartizate pentru lucrdrile de
alimentare cu apd atAt lucrarea veche executatd cAt gi lucrarea noui din satul
Crelegti precum gi modificarea sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea
cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012.|n
cazul in care proiectul de hotdrdre nu este adoptat lucrdrile la refeaua de alimentare
cu apd vor fi oprite.
Se supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului- 13 voturi pentru
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul primar prezintd proiectul de hotdrdre arit6nd cd pentru a se obline
un punctaj mai mare pentru proiectul privin construirea unui After school in comuna
Vidra a trebuit sd se propund 9i organizarea unui festival ziua comunei Vidra cu
specific legumicol.Propune sd fie ficute propuneri referitoare la data la care se va
organiza ziua comunei Vidra.Se fac diverse propuneri
Dl Cernicenco -propune ziua de 14 octombrie-Sf Paraschiva,
Dl Dumitrescu- propune ziua de 20 iulie-Sf llie
Dl Ndstase -propune o zi din lunile de toamnd
Dl Popescu -propune ultima sAmbdta din luna septembrie.
Se stabileqte ca stabilirea zilei comunei Vidra sd fie fdcutd intr-o gedinla
ulterioard.

Domnul pregedinte de gedinld - se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Dl. Primar prezintd proiectul de hotdrdre ardtAnd cd se propune asocierea
intre Consiliul local Vidra,Consiliul Judelean llfov 9i celelalte Consilii locale din
Judelul llfov in vederea infiinlarii unei asociatii avAnd ca obiect colectarea selectivd a
degeurilor.Pentru depozitarea acestora s-a stabilit o localie pe rcza oragului Popegti
Leordeni.Autoritdlile locale au obligalia de a colecta selectiv degeurile conform
normelor europene.
Dl Tudor solicitd ldmuriri referitor la proiectul PHARE pentru salubrizare,cine
desfdsoard activitatea de salubrizare pe raza comunei Vidra gi sub ce formd,dacd

gestiunea serviciului a fost delegatd conform prevederilor legale,cine poate furniza
informalii referitoare la procentul si sumele incasate din taxa de salubrizare.
Dl primar -activitatea de salubrizare pe raza comunei se efectueazd de cdtre
SC Serviciul de Salubrizare Vidra SC ,aflatd in subordinea consiliului local
Vidra.Existd un contract incheiat cu groapa de gunoi de la Sintesti pentru depozitarea
deseurilor colectate de pe raza comunei.Referitor la groapa de Crelesti acolo se vor
depozita gunoaiele colectate cu tractorul primdriei pdna la aducerea la nivel al
acesteia.Gestiunea serviciului de salubrizare nu poate delegatd catre un operator
privat deoarece majoritatea utilajelor 9i dotdrilor au fost oblinute prin fonduri PHARE
9i nu post fi instrdinate sub nici o formd.Activitatea de salubrizare presupune costuri
foarte mari care nu sunt acoperite din venituri.
Dl Tudor solicita punerea la dispozitie a organigramei serviciului de salubrizare
precum si organigrama primariei comunei Vidra.
Dl Nastase solicita ca prin contractul de asociere propusa sa nu se puna la
dispozitie teren pentru alta groapa de gunoi.
Se supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi.
Rezultatul votului- 13 voturi pentru
Se trece la punctul Diverse.
Dl. Nastase ridicd problema validarii mandatului de consilier local a domnului
Dinica Gabriel.Sa se repare greseala facuta.Sa se discute pe ordinea de zi a viitoarei
sedinte.

Dl primar-aduce la cunogtinld faptul ca din lipsa fondurilor o parte a
pompierilor sunt in concediu fara plata.Propune sa fie instituita o taxa pentru
serviciul de pompieri atat de la cetdteni cdt si firme si comunele limitrofe.
Dl Tudor nu este de acord cu propunerea facuta.Propune sa fie concediati o
parte din angajatii serviciului de salubrizare si sa nu fie afectata popula[ia.Solicita sa
fie prezentata situatia incasarilor de la taxa pentru salubrizare.
Dl Nastase propune sa fie luata o parte din banii dati echipei de fotbal.
Dna Stancu propune sa fie incheiate contracte cu comunele limitrofe pentru
interventiile pompierilor.Nueste de acord cu taxa propusa.
PRE$EDTNTE DE $EDtNTA,
Consilier,
OPREA GEORGE
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