
PROCES - VERBAL  

AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MĂNECIU 

DESFĂŞURATĂ ÎN DATA DE 19.04.2019 
 

     În baza Dispoziţiei nr. 219/12.04.2019 a primarului comunei Măneciu şi în 

conformitate cu prevederile art. 39 alineatul 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Măneciu, care s-a 

desfăşurat în data de 19.04.2019.  

     Înainte de începerea ședinței, domnii Lucian Nedelescu și Stelian Bănică, prezintă 

consiliului local aplicațiile sistemului GIS, folosite în activitatea cotidiană a 

administrației publice locale. 

     La şedinţă au participat 13 consilieri locali din cei 15 consilieri aflați în funcție 

(două funcții de consilier local fiind vacante) la primele 3 proiecte de hotărâre, la 

următoarele 9 proiecte de hotărâri au fost prezenți 14 consilieri, la următoarele 4 

proiecte de hotărâri 13 consilieri locali, iar la punctul Diverse au participat 11 

consilieri locali.   

     La ședință au mai participat și domnii Donache Gheorghe și Dragomir Florin 

Auraș. 

     Întrucât mandatul președintelui de ședință Savu Ioan s-a încheiat, doamna 

secretar Badea Geanina Elena îi roagă pe domnii consilieri să facă propuneri pentru 

un alt președie de ședință. 

     Domnul consilier Moiceanu Gheorghe îl propune președinte de ședință pe domnul 

consilier Lupu Ștefan. 

     Domnul consilier Davidescu Iosif îl propune președinte de ședință pe domnul 

consilier Moiceanu Gheorghe.  

     Supusă la vot propunerea domnului consilier Moiceanu Gheorghe, este aprobată 

cu unanimitate de voturi.  

     Domnul președinte de ședință Lupu Ștefan, propune includerea la punctul 3 de pe 

ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 61/21.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare.   

     Supusă la vot includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre sus menționat, 

a fost apobată cu unanimitate de voturi. 

     Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

      

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27.03.2019; 
 

2. Întrebări, interpelări, răspunsuri; 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotării Consiliului Local nr. 61/21.06.2016 
privind alegerea Comisiei de validare; 

- inițiat de dl. primar 

 



4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul 
Consiliului Local al comunei Măneciu, al domnului NEAGU EUSEBIU NICOLAE; 

- inițiat de dl. primar   
 

5. Proiect de hotărâre privind includerea domnului NEAGU EUSEBIU NICOLAE în 
componența Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și 
arhitectură din cadrul Consiliului Local al comunei Măneciu, județul Prahova; 

- inițiat de dl. primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe 
anul 2018; 

- inițiat de dl. primar 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri 

și cheltuieli al activităților extrabugetare – sursa 2E pe anul 2018;  
- inițiat de dl. primar 

 
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea utilizării excedentului existent la data de 

31.12.2018; 
- inițiat de dl. primar 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Măneciu pe anul 
2019 și estimările pe anii 2020-2022; 

- inițiat de dl. primar  
 
10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Achiziții Publice pe anul 

2019; 
- inițiat de dl. primar 

 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

activităților extrabugetare pe anul 2019 sursa 2E; 
- inițiat de dl. primar 
 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 
APĂ-CANAL MĂNECIU pe anul 2019;  

- inițiat de dl. primar 
 

13.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2020; 

- inițiat de dl. primar 
 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a 
imobilelor clădire Casa Poporului și terenului aferent, situate în comuna Măneciu, 
sat Gheaba, nr. 424, T. 69, Cc 4752, județul Prahova;  

- inițiat de dl. primar 
 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a 
cabinetului medical cu suprafața utilă de 48,48 mp, imobil P+E, situat în  incinta 



Dispensarului medical, comuna Măneciu, sat Gheaba, T. 67, P. 4562, 4562/2, 
județul Prahova. 

- inițiat de dl. primar 
 

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Măneciu nr. 13/14.02.2017 referitoare la aprobarea  Ghidului 
solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activități nonprofit de interes local; 

- inițiat de dl. primar  
 
17.  Diverse. 

 
 

    Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea procesului-verbal al ședinței 
Consiliului Local din data de 27.03.2019, se înscrie la cuvânt domnul consilier Terzea 
Gheorghe Florin. 
    Domnul consilier Terzea Gheorghe Florin spune că în procesul verbal din data de 
27.03.2019, la punctul 6 de pe ordinea de zi – proiect de hotărâre privind abrogarea 
poziţiei nr. 2 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/12.04.2016 pentru 
aprobarea amplasamentelor care pot fi atribuite ca vetre de stupină temporare sau 
permanente pe raza comunei Măneciu, judeţul Prahova, nu au fost consemnate 
corect cele spuse de dânsul şi răspunsul domnul primar. A întrebat dacă terenul 
respectiv va fi atribuit unor vecini pentru construirea unei locuinţe conform Legii 
15/2003 sau pentru alte destinaţii date ca exemplu în expunerea de motive, iar 
domnul primar a răspuns că nu s-a stabilit deocamdată destinaţia acestui teren, 
poate se va face o staţie de epurare.         
    Supus la vot procesul-verbal al ședinței Consiliului Local, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 
    Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi - Întrebări, interpelări, răspunsuri, nu sunt 
înscrieri la cuvânt. 
              
    Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 61/21.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, 
comisia de specialitate a acordat aviz favorabil.  
    Doamna secretar Badea Geanina Elena spune că potrivit Hotărârii Consiliului 
Local nr. 61/21.06.2016 în componența comisiei de validare era nominalizat și 
domnul consilier Dănilă Cosmin Constantin, al cărui mandat de consilier local a 
încetat de drept la data de 14.01.2019. În aceste condiții, pentru buna desfășurare a 
lucrărilor comisiei de validare este necesară completarea acestei comisii cu un alt 
consilier local. 
    Doamna viceprimar Cîrstocea Luminița îl propune în comisia de validare pe 
domnul consilier Tacea Laurențiu Vasile. 
    Supusă la vot propunerea doamnei viceprimar Cîrstocea Luminița este aprobată 
cu unanimitate de voturi.      
    Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
    Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Măneciu, al 



domnului NEAGU EUSEBIU NICOLAE, se înscrie la cuvânt domnul consilier Lupu 
Ștefan. 
    Domnul consilier Lupu Ștefan îl întreabă pe domnul Donache Gheorghe dacă  
PSRO mai există la nivel de județ. 
    Domnul Donache Gheorghe spune că a depus documentația necesară pentru ca 
domnul Neagu Eusebiu Nicolae să fie validat. Adresa Partidului Social Românesc – 
Organizația Județeană Prahova, are dată, ștampilă, semnătură.  A fost un Congres al 
PSRO unde s-a solicitat dizolvarea partidului, dar urmare acțiunilor aflate pe rolul 
instanțelor de judecată, Curtea de Apel București a respins apelul.    
    Domnul consilier Lupu Ștefan propune amânarea acestui proiect de hotărâre 
pentru că apreciază că documentația nu este completă. 
    Domnii consilieri nu sunt de acord cu propunerea domnului consilier Lupu Ștefan. 
    Domnul primar Vasile Cordoş spune că dacă partidul nu mai există şi nu se 
validează mandatul de consilier al domnului Neagu Eusebiu Nicolae, atunci şi celălalt 
consilier din partea PSRO trebuie demis.   
    Domnul președinte de ședință acordă o scurtă pauză pentru întrunirea comisiei de 
validare. Urmare verificării condițiilor de eligibilitate, comisia de validare compusă din 
domnii consilieri Terzea Gheorghe Florin, Davidescu Iosif și Tacea Laurențiu Vasile, 
apreciază că documentaţia depusă este bună, este completă şi propun validarea 
mandatului de consilier local al domnului Neagu Eusebiu Nicolae.  
    Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
    Domnul Neagu Eusebiu Nicolae depune jurământul. 
 
   Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind includerea 
domnului NEAGU EUSEBIU NICOLAE în componența Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism, 
conservarea monumentelor istorice și arhitectură din cadrul Consiliului Local al 
comunei Măneciu, județul Prahova, comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt.     
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
    Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuție al bugetului local pe anul 2018, comisia de specialitate a acordat 
aviz favorabil. Se înscrie la cuvânt domnul consilier Savu Ioan.  
    Domnul consilier Savu Ioan spune că raportul detaliază veniturile şi cheltuielile 
bugetului local. Apreciază că anul 2018 s-a încheiat îngrijorător, nici jumătate din 
obiective nu s-au realizat. Încasările impozitelor şi taxelelor pe clădiri şi terenuri sunt 
mici. Solicită să se prezinte o situaţie cu persoanele juridice care nu şi-au achitat 
taxele şi impozitele, să se analizeze de ce s-a ajuns la această situaţie, este vorba 
de nepăsare sau persoanele juridice sunt protejate. Doreşte să vadă respectarea 
legii, personalul de la taxe şi impozite este suficient, poate chiar prea mult. 
    Domnul primar Vasile Cordoş spune că încasările la taxe şi impozite este în fapt 
de 90% pentru că din urmă sunt persoane care nu au plătit. Îl roagă pe domnul 
consilier Savu Ioan să vină la primărie să vadă problemele care sunt şi măsurile care 
au fost luate. Precizează că nu au fost eliberate adeverinţe sau alte documente dacă 
nu au fost achitate taxele şi impozitele, s-a mers pe teren, a publicat în ziar 
persoanele fizice şi juridice care au datorii la bugetul local, s-au luat toate măsurile. 
Sunt şi multe persoane juridice în insolvenţă, dar ce a fost planificat a fost încasat. Îl 
invită pe domnul consilier să vină să vadă toate demersurile făcute înainte de a 



acuza, personalul de la compartimentul taxe şi impozite chiar lucrează, îşi fac 
datoria. 
    Domnul consilier Lupu Ştefan spune că se simte o revigorare la compartimentul 
taxe şi impozite, datoriile vin din anii anteriori. Achiziţionarea softului GIS ar aduce un 
plus la colectarea taxelor şi impozitelor. 
    Domnul consilier Terzea Gheorghe Florin spune că încasările sunt de 78%, 
diferenţele vin de la subvenţiile care nu au fost încasate.     
    Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
     
    Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al activităților extrabugetare – 
sursa 2E pe anul 2018, comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. Nu sunt 
înscrieri la cuvânt.     
    Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.     
   
    Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind repartizarea 
utilizării excedentului existent la data de 31.12.2018, comisia de specialitate a 
acordat aviz favorabil. Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
    Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Măneciu pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, 
comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. Se înscriu la cuvânt domnii consilieri 
Ciripoiu Vasile, Bucur Ion, Moiceanu Gheorghe, Savu Ioan, Tacea Laurențiu Vasile și 
Terzea Gheorghe Florin. 
    Domnul consilier Ciripoiu Vasile propune ca amendament – suma de 90.000 lei 
prevăzută pentru culte să fie repartizată astfel: câte 22.000 lei la cele 4 parohii din 
satele Măneciu Ungureni, Măneciu Pământeni și Gheaba și 2.000 lei la parohia 
Costeni. 
    Domnul consilier Bucur Ion propune ca amendament din partea PSD, eliminarea 
din programul anual al investițiilor pe anul 2019 a punctului 17 – achiziție soft pentru 
măsurători GIS în comuna Măneciu în sumă se 150.000 lei și a punctului 18 – 
achiziție soft pentru taxe și impozite și Registrul Agricol în sumă de 75.000 lei. Aceste 
sume să fie utilizate pentru proiectare și executare trotuare de la Măneciu Pământeni 
- Mocani până la căminul cultural, pentru amenajare parc pentru copii în zona blocuri 
și pentru realizarea unei platforme betonate pentru depozitare gunoi menajer în zona 
blocuri. 
   Domnul consilier Moiceanu Gheorghe spune că a rămas stupefiat de cheltuielile de 
personal, întreabă dacă este posibil ca salariile să crească cu 32%. Când a ieşit la 
pensie ca şef al Ocolului Silvic Măneciu după 40 de ani de muncă avea salariul mai 
mic.  
   Domnul consilier Lupu Ștefan spune că este posibil ca majorarea salariilor să fie de 
32% întrucât înainte de apariția Legii nr. 153/2017 salariile erau foarte mici. 
   Domnul consilier Savu Ioan spune că majoritatea investițiilor sunt în derulare, dar la 
multe se tărăgănează până în 2022 ca de exemplu drumul din satul Cheia și drumul 
de la Muntele Roșu. La Cheia este doar extindere și modernizare rețea de alimentare 
cu apă, ar fi bine să se bage și canalizarea concomitent, necesară este de 
asemenea și stația de epurare.  Referitor la modernizarea străzilor Bodeni, Costeşti 
şi Tabla Buţii, asfaltarea şi rigolele să se facă concomitent şi de aceeaşi firmă. 



Întreabă dacă blocurile de la Apasco sunt bune pentru a fi închiriate, ele au fost 
pentru organizarea de şantier, ar trebui refăcute. 
    Domnul consilier Tacea Laurenţiu Vasile întreabă dacă la reabilitare cămin cultural 
Măneciu Ungureni este corectă suma înscrisă de 1.000 lei sau trebuia 10.000 lei.  
    Domnișoara Mihăilă Georgiana șef Serviciu Financiar Contabil, spune că este 
corect 10.000 lei, o să rectifice. 
    Domnul consilier Tacea Laurenţiu Vasile propune suma de 100.000 lei pentru 
proiectare şi executare trotuar Măneciu Pământeni - Mocani până la căminul cultural 
Măneciu Pământeni, 25.000 lei pentru realizare platformă betonată, zona blocuri 
pentru colectare gunoi menajer şi 100.000 lei pentru proiectare şi executare parc de 
copii, zona blocuri, sat Gheaba. 
    Domnul consilier Terzea Gheorghe Florin spune că doreşte să se dezvolte 
comuna, dar le reaminteşte că nu sunt în campanie electorală. Va vota 
amendamentul PSD- ului decât dacă se iau banii din altă parte. Spune că 
achiziţionarea softului pentru măsurături GIS este necesară, nu contează dacă îl 
achiziţionăm de la firma care a făcut prezentarea de mai devreme sau cu alta, 
importantă este prinderea unei sume ca poziţie. 
    Domnul consilier Lupu Ştefan spune că achiziţionarea softului GIS este un pas 
necesar pentru comună, propune ca amendament să fie lăsată suma de 100.000 lei 
pentru GIS iar cei 50.000 lei rămaşi să fie repartizaţi astfel: suma de 30.000 lei pentru 
reparea zidului de la Parohia Măneciu Ungureni şi 20.000 lei pentru Colegiul 
Ferdinand I  pentru dotări. Achiziţionarea softului pentru Taxe şi Impozite şi Registrul 
Agricol este de asemenea important pentru a nu mai exista discordanţe între cele 
două compartimente. Ştie de când era primar că oamenii nu depuneau documentele 
pentru înscrierea în evidenţe la ambele compartimente şi de aici apăreau probleme. 
Nu trebuie să renunţăm la aceste softuri, ne ajută să strângem bani la bugetul local. 
    Domnul primar Vasile Cordoş spune că referitor la amendamentul domnului 
consilier Ciripoiu Vasile, la o biserică nu este preot deocamdată şi banii nu vor fi 
folosiţi. 
    Domnul consilier Ciripoiu Vasile spune că a vorbit cu pictorii care au spus că  vor 
venii să se apuce de treabă. 
    Domnul primar Vasile Cordoş spune că este de acord cu amendamentul domnului 
consilier Ciripoiu Vasile privind atribuirea sumei de 22.000 lei Parohiei Gheaba, 
22.000 lei Parohiei Măneciu Ungureni, 22.000 lei Parohiei Măneciu Pământeni I şi 
24.000 lei Parohiei Măneciu Pământeni II de care aparţine şi Biserica din Costeni. 
    Domnul consilier Lupu Ştefan spune că la Parohia Măneciu Ungureni trebuie 
acordată o sumă mai mare pentru că zidul trebuie făcut, se aşteapă o delegaţie de la 
Patriarhie şi trebuie să fie totul cum trebuie. 
    Domnul consilier Davidescu Iosif spune că preotul de la Parohia Măneciu Ungureni 
a solicitat de la populaţie bani pentru zid, fiecare familie dă câte 100 de lei. 
    Supus la vot amendamentul domnului consilier Ciripoiu Vasile a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
    Domnul primar Vasile Cordoş spune că referitor la trotuarul de la Măneciu 
Pământeni - Mocani până la căminul cultural Măneciu Pământeni este o problemă cu 
proiectarea şi mai durează, este bine să începem cu cei 500.000 lei care sunt 
prevăzuţi şi pe parcurs mai suplimentăm. La punctul 21 ar fi bine să se adauge şi 
trotuare, respectiv execuţie trotuare şi rigole Măneciu Pământeni – Mocani până la 
căminul cultural Măneciu Pământeni, în aceaşi sumă de 500.000 lei. Spune că a 
făcut un parc pentru copii în satul Cheia foarte frumos cu 16.000 lei, propunerea PSD 



–ului  este răutăcioasă, 100.000 lei este prea mult pentru parc, 40.000 lei sunt 
suficienţi, iar zidul pentru Parohia Măneciu Ungureni îl plătesc enoriaşii.  
    Domnul primar Vasile Cordoş propune ca amendamentele formulate de grupul 
PSD să aibă următorul conținut: la poziţia nr. 29 - Proiectare şi execuţie amenajare 
parc de copii în zona blocuri, sat Gheaba cu suma de 40.000 lei – se diminuează 
poziţia 17 (achiziţie soft pentru măsurători GIS în comuna Măneciu), la poziţia 30 se 
va prevedea – Realizare platformă betonată, zona blocuri pentru colectare gunoi 
menajer cu suma de 10.000 lei - se diminuează poziţia 17 (achiziţie soft pentru 
măsurători GIS în comuna Măneciu), poziţia 21 se completează cu trotuare, respectiv 
execuţie trotuare şi rigole de la Mocani la căminul cultural din Măneciu Pământeni şi 
se păstrează aceaşi sumă de 500.000 lei. La poziţia 17 achiziţie soft pentru 
măsurători GIS în comuna Măneciu rămâne suma de 100.000 lei. 
    Grupul de consilieri PSD este de acord cu propunerea domnului primar. 
    Supuse la vot amendamentele grupului PSD au fost aprobate cu 13 voturi pentru 
şi o abţinere. 
    Domnul consilier Lupu Ştefan face un amendament, respectiv să se ia suma de 
30.000 lei de la punctul 28 – modernizare drum Zaharia - DS 129 unde este 
prevăzută suma de 60.000 lei şi să se suplimenteze la Parohia Măneciu Ungureni  
pentru repararea zidului, pentru că este o investiţie separată, precizează că renunţă 
la amendamentul privind atribuirea sumei de 20.000 lei Colegiului Ferdinand I. 
    Supus la vot amendamentul domnului consilier Lupu Ştefan a fost respins cu 3 
voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 6 abţineri. 
    Domnul primar Vasile Cordoş spune că salariile funcţionarilor publici erau foarte 
mici, trebuiau majorate, conform legii. Spune că acum vom depune proiectele pentru 
extindere reţea de canalizare 16 km cu 3 staţii de epurare şi modernizare 13 km 
drumuri locale. Şanţurile vor fi făcute cu bani din bugetul local, asfaltarea se va face 
din fondul de investiţii.  
    Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.                       
 
   Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Anual de Achiziții Publice pe anul 2019, comisia de specialitate a acordat 
aviz favorabil. Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
    Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al activităților extrabugetare pe anul 2019 sursa 2E,  
comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
    Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
    Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al SC APĂ-CANAL MĂNECIU pe anul 2019, comisia 
de specialitate a acordat aviz favorabil. Se înscrie la cuvânt domnul Marcu Petrică. 
    Domnul Marcu Petrică spune că bugetul de venituri și cheltuieli al societății este 
realist, cheltuielile au fost fundamentate la minim. 
    Domnul primar Vasile Cordoș spune că societatea trebuie să aibă venituri mai 
mari, dar fără muncă nu se poate. Avem străzi pe care trebuie să se facă canalizare 
și apă, societatea trebuie să mai angajeze personal pentru realizarea acestor lucrări. 
    Domnul Marcu Petrică spune că nu se impun deocamdată noi angajări pentru că 
nu are lucrări mari, deocamdată se descurcă cu personalul existent pentru lucrările 
prevăzute pentru acest an.    



   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
   După acest punct de pe ordinea de zi, domnul consilier Terzea Gheorghe Florin se 
retrage din cauza unor probleme personale. 
 
   Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, comisia de specialitate a acordat aviz 
favorabil. Se înscrie la cuvânt domnul consilier Savu Ioan. 
   Domnul consilier Savu Ioan face un amendament: la art. 457 – pentru clădirile 
rezidențiale și clădirile – anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri să se calculeze prin aplicarea unei cote de 0,12% în loc de 0,15% asupra 
valorii impozabile a clădirii, iar la art. 460 – pentru clădirile rezidențiale aflate în 
proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri să se 
calculeze prin aplicarea unei cote de 0,18% în loc de 0,2% asupra valorii impozabile 
a clădirii, la care se aplică, în condițiile art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cota adițională de 50%.   
   Supus la vot amendamentul domnului consilier Savu Ioan a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
   Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică cu strigare a imobilelor clădire Casa Poporului și 
terenului aferent, situate în comuna Măneciu, sat Gheaba, nr. 424, T. 69, Cc 4752, 
județul Prahova, comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. 
   Domnul primar Vasile Cordoș face un amendament: durata închirierii să fie de 5 
ani.  
   În urma consultărilor, domnii consilieri propun ca membrii în comisia de organizare 
și desfășurare a procedurii de închiriere a imobilului pe domnii consilieri Moiceanu 
Gheorghe, Davidescu Iosif și Neagu Eusebiu, iar  ca membrii supleanții pe domnii 
consilieri Ciripoiu Vasile și Negroiu Ion. 
   În comisia de contestații a procedurii de închiriere a imobilului au fost propuși 
domnii consilieri Lupu Ștefan, Bucur Ion și Gogan Constantin, iar ca membrii 
supleanți domnii consilieri Bratu Ion și Cîrstocea Luminița. 
   Supuse la vot propunerile făcute, au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
   Supus la vot amendamentul domnului primar Vasile Cordoș a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi 
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.     
 
   Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică cu strigare a cabinetului medical cu suprafața utilă de 
48,48 mp, imobil P+E, situat în  incinta Dispensarului medical, comuna Măneciu, sat 
Gheaba, T. 67, P. 4562, 4562/2, județul Prahova, comisia de specialitate a acordat 
aviz favorabil. 
   Domnul primar Vasile Cordoș face un amendament: durata închirierii să fie de 5 
ani. 
   În urma consultărilor, domnii consilieri propun ca cele două comisii să aibă aceași 
componență ca și pentru închirierea clădirii Casa Poporului și terenului aferent, 
respectiv, în comisia de organizare și desfășurare a procedurii de închiriere a 
imobilului pe domnii consilieri Moiceanu Gheorghe, Davidescu Iosif și Neagu 
Eusebiu, iar  ca membrii supleanții pe domnii consilieri Ciripoiu Vasile și Negroiu Ion. 



   În comisia de contestații a procedurii de închiriere a imobilului au fost propuși 
domnii consilieri Lupu Ștefan, Bucur Ion și Gogan Constantin, iar ca membrii 
supleanți domnii consilieri Bratu Ion și Cîrstocea Luminița. 
   Supuse la vot propunerile făcute, au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
   Supus la vot amendamentul domnului primar Vasile Cordoș, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.     
 
    Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Măneciu nr. 13/14.02.2017 
referitoare la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, 
comisia de specialitate a acordat aviz favorabil.  
   În urma consultărilor, domnii consilieri propun ca membru în Comisia de evaluare și 
selecționare a solicitărilor de finanțare nerambursabilă pe domnul consilier Terzea 
Gheorghe Florin. 
   Supusă la vot propunerea făcută a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.   
 
   Pentru punctul 17 de pe ordinea de zi – Diverse, se înscrie la cuvânt domnul primar 
Vasile Cordoș, doamna secretar Badea Geanina Elena, și domnul Dragomir Florin 
Auraș, președintele P.N.L. 
   Domnii consilieri Tacea Laurențiu Vasile și Bratu Eugen Cristian se retrag de la 
acest punct de pe ordinea de zi, din motive personale. 
   Domnul primar Vasile Cordoș le citește domnilor consilieri invitația din partea 
Administrației Publice Locale Gradiște, Raionul Cimișlia, Republica Moldova, prin 
care domnii consilieri sunt invitați la ziua satului Gradiște, care va fi marcată la data 
de 04 – 05 mai 2019, cu prilejul împlinirii a 492 de ani de la întemeere.      
   Doamna secretar Badea Geanina Elena prezintă cererea adresată Consiliului Local 
de preotul Preda Constantin, paroh al Parohiei Măneciu Pământeni I, nr. 
26/10.04.2019, înregistrată la primăria comunei Măneciu sub nr. 5168/12.04.2019,   
aceasta fiind repartizată comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Măneciu. 
Doamna secretar spune că în luna mai, o dată cu materialele de ședință le va 
comunica domnilor consilieri și formularele privind declarația de avere și declarația 
de interese, care trebuiesc completate și depuse la primărie până în luna iunie.  
   Domnul Dragomir Florin Auraș spune că urmărește sittul primăriei și nu a văzut 
afișate proiectele de hotărâri ale consiliului local, oamenii sunt interesați de ce se 
întâmplă în comună. Consideră că această ședință a fost convocată cu încălcarea 
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională. Pentru aprobarea 
bugetul local trebuia dezbatere publică. Spune să se respecte legea în ce privește 
transparența decizională, întrucât oamenii doresc să afle propunerile Consiliului 
Local. 
   Doamna secretar Badea Geanina Elena face precizarea că a verificat sitt-ul 
instituției și proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt încărcate.   
   Domnul Dragomir Florin Auraș spune că poate au fost afișate de dimineață pe sitte. 
   Doamna secretar Badea Geanina Elena spune că se poate verifica data anunțului 
de afișare. 
    



      Ca urmare a epuizării punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul Lupu Ștefan 
preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările, mulţumind celor prezenţi pentru 
participare. 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              SECRETAR 

                    LUPU ȘTEFAN                                               BADEA GEANINA ELENA 


