COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36, E-mail: panaitcrstn@yahoo.com

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 31.03.2014
Are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Vitomireşti, convocată prin
dispoziţia primarului cu nr. 51/25.03.2014, la care participă un număr de 11
consilieri, secretar şi alţi invitaţi.
Având în vedere că domnul consilier Antonescu Daniel a susţinut pe perioada
de cel mult 3 luni şedinţele de consiliu, în conformitate cu prevederile art. 35
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, se face propunerea pentru preşedintele
de şedinţă de către domnul consilier Cojocaru Stefan, în persoana domnului consilier
Dragusin Stefan, care a fost ales cu 11 voturi ,,pentru’’.
A fost pus la dispoziţia consilierilor locali procesul-verbal, încheiat la şedinţa
anterioară, pentru ca după supunerea la vot să fie aprobat şi semnat de către
preşedintele de şedinţă şi de secretarul localităţii.
Domnul consilier Dragusin Stefan dă cuvântul domnului primar pentru a
prezenta proiectul ordinei de zi.
Domnul primar prezintă proiectul ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la – Aprobare organigramă şi stat de funcţii
pentru personalul din cadrul Consiliului Local Vitomireşti.
Iniţiator – primarul localităţii Rotea Ion – Robert.
Raportul compartimentului de resort, prezentat de secretar Cristina Chiţan.
Avizul celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
2. Proiect de hotărâre cu privire la – Reactualizare Nomenclator arhivistic.
Iniţiator – primarul localităţii Rotea Ion – Robert.
Raportul compartimentului de resort, prezentat de consilier Stănilă Ecaterina.
Avizul celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
3. Proiect de hotărâre cu privire la – Însuşirea inventarului actualizat al
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vitomireşti, judeţul
Olt.
Iniţiator – primarul localităţii Rotea Ion – Robert.
Raportul compartimentului de resort, prezentat de viceprimar Popescu Adam.
Avizul celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
4. Proiect de hotărâre cu privire la – Însuşirea inventarului actualizat al
bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Vitomireşti, judeţul
Olt.

Iniţiator – primarul localităţii Rotea Ion – Robert.
Raportul compartimentului de resort, prezentat de viceprimar Popescu Adam.
Avizul celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
5. Proiect de hotărâre cu privire la – Împuternicirea domnului primar Rotea
Ion-Robert ca administrator în vederea completării, modificării şi depunerii
la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Olt a
cererii unice de plată pe suprafaţă în campania 2014 în numele Consiliului
Local Vitomireşti.
Iniţiator – primarul localităţii Rotea Ion – Robert.
Raportul compartimentului de resort, prezentat de inginer Cavaleru Marcel.
Avizul celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
6. Întrebări, interpelări, propuneri.
Se supune la vot proiectul ordinei de zi şi este aprobat cu 10 voturi ,,pentru’’ şi
1 ,,abţinere’’ a domnului consilier Boştină Doru – Constantin.
Punctul 1 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu privire la – Aprobare
organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
Primarul localităţii prezintă Proiectul de Hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă, în speţă domnul consilier Dragusin Stefan,
menţionează că se va face prezentarea avizelor comisiilor de specialitate.
Comisia nr. 1 – formată din domnii consilieri Antonescu Daniel – preşedinte,
Marcu Marin – secretar, Pîrcălăbelu Gheorghe, Popescu Adam, Petre Constantin –
membri, luând în discuţie la data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire la
Aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Consiliului
Local Vitomireşti, consideră că s-a întocmit cu respectarea legilor în vigoare, îl
avizează şi solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu privire la Aprobare
organigramă şi stat de funcţii pentru personalul din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 2 – formată din domnii consilieri Tomescu Gheorghe – preşedinte,
Boştină Doru-Constantin – secretar, Ene Gheorghe – membru, luând în discuţie la
data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire Aprobare organigramă şi stat
de funcţii pentru personalul din cadrul Consiliului Local Vitomireşti, consideră că
s-a întocmit cu respectarea legilor în vigoare, îl avizează şi solicită Consiliului Local
să adopte hotărârea cu privire la Aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru
personalul din cadrul Consiliului Local Vitomireşti.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 3 – formată din domnii consilieri Cojocaru Ştefan – preşedinte,
Urluescu Ştefan – secretar, Drăguşin Ştefan – membru – de acord cu Proiectul de
Hotărâre, îl susţine şi avizează favorabil.
Discuţii – nu sunt.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi se votează cu 9 voturi ,,pentru’’ şi 2
,,abţineri’’ ale domnilor consilieri Boştină Doru – Constantin şi Dragusin Stefan.

Punctul 2 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu privire la –
Reactualizare Nomenclator arhivistic.
Primarul localităţii prezintă Proiectul de Hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă, în speţă domnul consilier Dragusin Stefan,
menţionează că se va face prezentarea avizelor comisiilor de specialitate.
Comisia nr. 1 – formată din domnii consilieri Antonescu Daniel – preşedinte,
Marcu Marin – secretar, Pîrcălăbelu Gheorghe, Popescu Adam, Petre Constantin –
membri, luând în discuţie la data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire la
Reactualizare Nomenclator arhivistic, consideră că s-a întocmit cu respectarea
legilor în vigoare, îl avizează şi solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu
privire la Reactualizare Nomenclator arhivistic.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 2 – formată din domnii consilieri Tomescu Gheorghe – preşedinte,
Boştină Doru-Constantin – secretar, Ene Gheorghe – membru, luând în discuţie la
data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire Reactualizare Nomenclator
arhivistic, consideră că s-a întocmit cu respectarea legilor în vigoare, îl avizează şi
solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu privire la Reactualizare
Nomenclator arhivistic.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 3 – formată din domnii consilieri Cojocaru Ştefan – preşedinte,
Urluescu Ştefan – secretar, Drăguşin Ştefan – membru – de acord cu Proiectul de
Hotărâre, îl susţine şi avizează favorabil.
Discuţii – nu sunt.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi se votează cu 11 voturi ,,pentru’’.
Punctul 3 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu privire la – Însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Vitomireşti, judeţul Olt.
Primarul localităţii prezintă Proiectul de Hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă, în speţă domnul consilier Dragusin Stefan,
menţionează că se va face prezentarea avizelor comisiilor de specialitate.
Comisia nr. 1 – formată din domnii consilieri Antonescu Daniel – preşedinte,
Marcu Marin – secretar, Pîrcălăbelu Gheorghe, Popescu Adam, Petre Constantin –
membri, luând în discuţie la data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire la
Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Vitomireşti, judeţul Olt, consideră că s-a întocmit cu respectarea legilor în
vigoare, îl avizează şi solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu privire la
Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Vitomireşti, judeţul Olt.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 2 – formată din domnii consilieri Tomescu Gheorghe – preşedinte,
Boştină Doru-Constantin – secretar, Ene Gheorghe – membru, luând în discuţie la
data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire Însuşirea inventarului
actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vitomireşti,
judeţul Olt, consideră că s-a întocmit cu respectarea legilor în vigoare, îl avizează şi
solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu privire la Însuşirea inventarului

actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vitomireşti,
judeţul Olt.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 3 – formată din domnii consilieri Cojocaru Ştefan – preşedinte,
Urluescu Ştefan – secretar, Drăguşin Ştefan – membru – de acord cu Proiectul de
Hotărâre, îl susţine şi avizează favorabil.
Discuţii – nu sunt.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi se votează cu 9 voturi
,,pentru’’ şi 2 ,,abţineri’’ ale domnilor consilieri Boştină Doru – Constantin şi
Dragusin Stefan.
Punctul 4 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu privire la – Însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei
Vitomireşti, judeţul Olt.
Primarul localităţii prezintă Proiectul de Hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă, în speţă domnul consilier Dragusin Stefan,
menţionează că se va face prezentarea avizelor comisiilor de specialitate.
Comisia nr. 1 – formată din domnii consilieri Antonescu Daniel – preşedinte,
Marcu Marin – secretar, Pîrcălăbelu Gheorghe, Popescu Adam, Petre Constantin –
membri, luând în discuţie la data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire la
Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al
comunei Vitomireşti, judeţul Olt, consideră că s-a întocmit cu respectarea legilor în
vigoare, îl avizează şi solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu privire la
Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al
comunei Vitomireşti, judeţul Olt.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 2 – formată din domnii consilieri Tomescu Gheorghe – preşedinte,
Boştină Doru-Constantin – secretar, Ene Gheorghe – membru, luând în discuţie la
data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire Însuşirea inventarului
actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Vitomireşti,
judeţul Olt, consideră că s-a întocmit cu respectarea legilor în vigoare, îl avizează şi
solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu privire la Însuşirea inventarului
actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Vitomireşti,
judeţul Olt.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 3 – formată din domnii consilieri Cojocaru Ştefan – preşedinte,
Urluescu Ştefan – secretar, Drăguşin Ştefan – membru – de acord cu Proiectul de
Hotărâre, îl susţine şi avizează favorabil.
Discuţii – nu sunt.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi se votează cu 9 voturi
,,pentru’’ şi 2 ,,abţineri’’ ale domnilor consilieri Boştină Doru – Constantin şi
Dragusin Stefan.
Punctul 5 pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre cu privire la –
Împuternicirea domnului primar Rotea Ion-Robert ca administrator în vederea
completării, modificării şi depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură Centrul Judeţean Olt a cererii unice de plată pe suprafaţă în
campania 2014 în numele Consiliului Local Vitomireşti.
Primarul localităţii prezintă Proiectul de Hotărâre.
Domnul preşedinte de şedinţă, în speţă domnul consilier Dragusin Stefan,
menţionează că se va face prezentarea avizelor comisiilor de specialitate.
Comisia nr. 1 – formată din domnii consilieri Antonescu Daniel – preşedinte,
Marcu Marin – secretar, Pîrcălăbelu Gheorghe, Popescu Adam, Petre Constantin –
membri, luând în discuţie la data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire la
Împuternicirea domnului primar Rotea Ion-Robert ca administrator în vederea
completării, modificării şi depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură Centrul Judeţean Olt a cererii unice de plată pe suprafaţă în
campania 2014 în numele Consiliului Local Vitomireşti, consideră că s-a întocmit
cu respectarea legilor în vigoare, îl avizează şi solicită Consiliului Local să adopte
hotărârea cu privire la Împuternicirea domnului primar Rotea Ion-Robert ca
administrator în vederea completării, modificării şi depunerii la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Olt a cererii unice de plată pe
suprafaţă în campania 2014 în numele Consiliului Local Vitomireşti.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 2 – formată din domnii consilieri Tomescu Gheorghe – preşedinte,
Boştină Doru-Constantin – secretar, Ene Gheorghe – membru, luând în discuţie la
data de 28.03.2014 Proiectul de Hotărâre, cu privire Împuternicirea domnului
primar Rotea Ion-Robert ca administrator în vederea completării, modificării şi
depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean
Olt a cererii unice de plată pe suprafaţă în campania 2014 în numele Consiliului
Local Vitomireşti, consideră că s-a întocmit cu respectarea legilor în vigoare, îl
avizează şi solicită Consiliului Local să adopte hotărârea cu privire la
Împuternicirea domnului primar Rotea Ion-Robert ca administrator în vederea
completării, modificării şi depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură Centrul Judeţean Olt a cererii unice de plată pe suprafaţă în
campania 2014 în numele Consiliului Local Vitomireşti.
Se avizează favorabil şi se susţine Proiectul de Hotărâre.
Comisia nr. 3 – formată din domnii consilieri Cojocaru Ştefan – preşedinte,
Urluescu Ştefan – secretar, Drăguşin Ştefan – membru – de acord cu Proiectul de
Hotărâre, îl susţine şi avizează favorabil.
Discuţii – nu sunt.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre şi se votează cu 11 voturi ,,pentru’’.
6. Întrebări, interpelări, propuneri.
Domnul consilier Boştină Doru – Constantin intreaba de ce organigrama se
aproba acum si nu la 1 ianuarie.
Domnul primar ii raspunde ca organigrama se aproba dupa aprobarea
bugetului local pe anul respectiv.
Domnul consilier Marcu Marin soicita ca muncitorii care lucreaza la
imprejmuirea bazinului de apa sa mai puna o dala la prima treapta de la sant.
Domnul consilier Cojocaru Ştefan solicita sa se taie maracinii de la curba de la
Bulimanu, in dreptul lui Gheorghe Dan, deoarece impiedica vizibilitatea.

Domnul primar aduce la cunostinta urmatoarele:
- fibra optica va ajunge pana la domnul Marcu pana la Pasti;
- vor fi montate camere de supraveghere video in intersectie la Donesti,
Dejesti cu Dragoesti, Vitomiresti, Stanuleasa, Bulimanu si Trepteni –
Mateica;
- cetatenii de pe garla Dejeasca sa nu se mai opuna la regularizarea garlei, ca
altfel vor fi inundati. Dorim sa facem regularizarea cursului de apa si
executarea unui drum pe partea stanga;
Domnul consilier Pircalabelu Gheorghe propune ca in punctul Ciuta sa se dea
balastul la o parte de pe jumatatea de drum rupta si sa se toarne asfalt.
Se supune la vot Procesul–verbal al şedinţei anterioare, fiind aprobat cu 11
voturi ,,pentru’’.
Şedinţa de astăzi este declarată închisă.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Dragusin Stefan

Secretar,
Cristina CHIŢAN

