
PROCES - VERBAL  

AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL MĂNECIU 

DESFĂŞURATĂ ÎN DATA DE 27.03.2019 
 

     În baza Dispoziţiei nr. 208/21.03.2019 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 27.03.2019.  

     La şedinţă au participat 12 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcție (două 

funcții de consilier local fiind vacante) la primele 3 puncte de pe ordinea de zi, iar la 

următoarele proiecte de hotărâri 13 consilieri locali.   

     Domnul președinte de ședință Savu Ioan propune includerea pe ordinea de zi a 

proiectului de hotărâre privind modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 21 

din data de 13 martie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții – C.N.I. S.A. a 

amplasamentului reprezentând clădirea Căminului Cultural și a terenului aferent 

acestuia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Așezămintelor Culturale din mediul rural, 

Câmin cultural, comuna Măneciu, sat Făcăieni, nr. 66, județul Prahova, inițiat de 

domnul primar Vasile Cordoș. 

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

a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

     Se acordă o scurtă pauză pentru întrunirea comisiei de specialitate nr. 1 a 

consiliului local, în vederea avizării proiectului de hotărâre. În urma dezbaterilor, 

comisia de specialitate nr. 1 a avizat favorabil proiectului de hotărâre. 

     Domnul președinte de ședință Savu Ioan supune la vot ordinea de zi, aceasta 

fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27.02.2019; 
 

2. Întrebări, interpelări, răspunsuri; 
 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 
local al doamnei Ghiuță Teodora Laura din cadrul Consiliului Local al comunei 
Măneciu, județul Prahova; 

- inițiat de dl. primar   
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile: 
teren în suprafață de 886 mp și a clădirii existente pe acesta în suprafață 
construită de 264,92 mp aflate în domeniul privat, situate în intravilanul comunei 
Măneciu, sat Măneciu Pământeni, județul Prahova, număr cadastral 25375, T. 4, 
Parcela Cc 83; 



- inițiat de dl. primar  
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 
preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul comunei Măneciu, județul 
Prahova; 

- inițiat de dl primar 
 
6. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr. 2 din Anexa nr. 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, județul Prahova;  

- inițiat de dl. primar 
 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza comunei 
Măneciu; 

- inițiat de dl. primar 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 21 
din data de 13 martie 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții – C.N.I. S.A. a 
amplasamentului reprezentând clădirea Căminului Cultural și a terenului aferent 
acestuia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Așezămintelor Culturale din mediul rural, 
Câmin cultural, comuna Măneciu, sat Făcăieni, nr. 66, județul Prahova; 

- inițiat de dl. primar 
 

9.  Diverse. 
 

    Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea procesului-verbal al ședinței 
Consiliului Local din data de 27.02.2019, nu sunt înscrieri la cuvânt. 
    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, se înscrie la 
cuvânt domnul consilier Savu Ioan. 
    Domnul consilier Savu Ioan îl întreabă pe domnul primar Vasile Cordoș dacă 
intenționează să prezinte consiliului local, în primul trimestru, raportul anul privind 
starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, conform 
prevederilor art. 63, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
    Domnul primar Vasile Cordoș spune că va prezenta raportul în următoarea ședință 
ordinară a consiliului local.    
          
    Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ghiuță Teodora Laura 
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 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a unor imobile: teren în suprafață de 886 mp și a clădirii 
existente pe acesta în suprafață construită de 264,92 mp aflate în domeniul privat, 
situate în intravilanul comunei Măneciu, sat Măneciu Pământeni, județul Prahova, 
număr cadastral 25375, T. 4, Parcela Cc 83, comisia de specialitate a acordat aviz 
favorabil. La acest punct de pe ordinea de zi se prezintă și domnul consilier Pisău 
Constantin, cerându-și scuze pentru întârziere. Se înscrie la cuvânt domnul consilier 
Bratu Eugen Cristian. 
    Domnul consilier Bratu Eugen Cristian întreabă dacă prețul imobilelor care este 
destul de mare, respectiv 41551 euro, poate fi plătit în câteva tranșe. 
    Doamna secretar Badea Geanina Elena spune că dacă domnii consilieri doresc 
achitarea prețului în tranșe, pot face un amendament în acest sens, dacă nu, toată 
suma va fi achitată la încheierea contractului. Precizează că domnul Nicolae Ioan 
Alin a solicitat cumpărarea acestor imobile fără a menționa achitarea prețului în rate.  
    Domnul consilier Bratu Eugen Cristian nu dorește să facă amendament.  
    În urma consultărilor, domnii consilieri propun ca membrii în comisia de organizare 
și desfășurare a procedurii de vânzare a imobilelor pe domnii consilieri Tacea 
Laurențiu Vasile, Bratu Eugen Cristian și Lupu Ștefan, iar ca membrii supleanți pe 
domnii consilieri Negroiu Ion și Ciripoiu Vasile. 
    În comisia de contestații a procedurii de vânzare a imobilelor au fost propuși ca 
membrii domnii consilieri Davidescu Iosif, Bucur Ion și Gogan Constantin, iar ca 
membrii supleanți domnii consilieri Terzea Gheorghe Florin și Pisău Constantin.     
   Supuse la vot propunerile făcute, au fost aprobate cu unanimitate de voturi.         
   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
   Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul 
comunei Măneciu, județul Prahova, comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. 
Se înscriu la cuvânt domnii consilieri Pisău Constantin și Terzea Gheorghe Florin. 
   Domnul consilier Pisău Constantin spune că este corect cum a fost înscris în 
proiectul de hotărâre Grădinița cu programa normal nr. 3, conform avizului 
Inspectoratului Școlar.  
   Domnul consilier Terzea Gheorghe Florin întreabă dacă grădinițele nr. 4 și 5 din 
satul Măneciu Pământeni sunt prinse în rețeaua școlară. 
   Domnul consilier Pisău Constantin spune că în rețeaua școlară este trecută  Școala 
Gimnazială, sat Măneciu Pământeni, cu structurile aferente.   
   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 abrogarea 
poziției nr. 2 din Anexa nr. 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, județul Prahova, comisia de specialitate a 
acordat aviz favorabil. Se înscrie la cuvânt domnul consilier Terzea Gheorghe Florin. 
    Domnul primar Vasile Cordoș spune că având în vedere că până în acest moment 
pentru suprafața de teren de 4731 mp nu sunt solicitări ale crescătorilor de albine de 
amplasare a vetrei de stupină, acest teren poate fi utilizat de autoritatea publică 
locală în alte scopuri prevăzute de legislația în vigoare, poate punem o stație de 
epurare acolo. 



    Domnul consilier Terzea Gheorghe Florin întreabă dacă se dorește atribuirea 
acestui teren pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 
35 de ani. 
    Domnul primar Vasile Cordoș spune că nu s-a stabilit destinația acestui teren.   
    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 
componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică pe raza comunei Măneciu, comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. 
Se înscrie la cuvânt domnul consilier Savu Ioan. 
    Domnul consilier Savu Ioan face un amendament: având în vedere că proiectul de 
hotărâre stabilește și atribuțiile echipei mobile, denumirea să fie „Hotărâre privind 
aprobarea componenței și atribuțiile echipei mobile pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică pe raza comunei Măneciu”. 
    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 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 
al Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din data de 13 martie 2015 privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de 
Investiții – C.N.I. S.A. a amplasamentului reprezentând clădirea Căminului Cultural și 
a terenului aferent acestuia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiție Reabilitarea, modernizarea și dotarea Așezămintelor Culturale din 
mediul rural, Câmin cultural, comuna Măneciu, sat Făcăieni, nr. 66, județul Prahova, 
se înscriu la cuvânt domnii consilieri Lupu Ștefan, Terzea Gheorghe Florin și Pisău 
Constantin. 
    Domnul primar Vasile Cordoș spune că proiectul a fost refăcut și a fost înaintat la 
C.N.I. Domnul Stroie a spus că inițial proiectul a fost incomplet, acum a fost refăcut și 
valoarea rezultată este foarte mare, de patru ori mai mare. A discutat pentru 
finanțarea acestui proiect, și speră să începem lucrările în august – septembrie.  
    Domnul consilier Lupu Ștefan spune că noua valoare este foarte, foarte mare, nu 
este edificat de ce s-a mărit valoarea de patru ori, drept pentru care spune că se 
abține de la vot. 
    Domnul primar Vasile Cordoș spune că acum se aprobă cofinanțarea din bugetul 
local în valoare de 546.936,49 lei cu TVA. Precizează că a făcut multe demersuri 
pentru toate aprobările, nu a crezut că domnii consilieri nu doresc să avem un Cămin 
Cultural frumos. 
    Domnul consilier Terzea Gheorghe Florin spune că în expunerea de motive a 
domnului primar se precizează că, cofinanțarea investiției din bugetul local al 
comunei este în cotă de 25% din valoarea investiției. 
    Doamna secretar Badea Geanina Elena spune că așa a fost în proiectul inițial. 
    Domnul Terzea Gheorghe Florin întreabă dacă suma de 156.518 lei ce reprezintă 
servicii de proiectare, servicii de consultanță, expertiza tehnică și avizele, a fost 
plătită. 
    Doamna secretar Badea Geanina Elena spune că primăria comunei Măneciu a 
decontat până acum această sumă. Din valoarea totală se va scădea suma de 
156.518 lei.     
    Domnul consilier Pisău Constantin solicită să le fie pusă la dispoziție nota de 
fundamentare pentru a putea să se edifice asupra valorii investiției.    



   Supus la vot proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 12 voturi pentru și o abținere. 
 
   Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi – Diverse, se înscrie la cuvânt doamna 
secretar Badea Geanina Elena și domnii consilieri Pisău Constantin și Bucur Ion. 
   Doamna secretar Badea Geanina Elena prezintă cererile adresate Consiliului 
Local, după cum urmează: 
   - Cererea S.C. XENO MEDICAL RESEARCH S.R.L., reprezentată prin doctor 
Dehelean Dan Andrei, domiciliat în București, Sector 2, strada Callimachi, nr. 13, 
înregistrată la primăria comunei Măneciu sub nr. 3831/19.03.2019, prin care solicită 
închirierea unui spațiu la etajul dispensarului din satul Măneciu Ungureni, aceasta 
fiind repartizată comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Măneciu; 
   - Cererea doamnei Ramona Grama, din partea Casei de Producție 
Cinematografică de FILM PRODUCTION, înregistrată la primăria comunei Măneciu 
sub nr. 3172/07.03.2019, prin care solicită aprobările necesare pentru a putea filma 
în zona cabanei Muntele Roșu din satul Cheia, în perioada 6-19 aprilie 2019, aceasta 
fiind repartizată comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Măneciu; 
   - Cererea preotului Simion Constantin Daniel, paroh la parohia Gheaba, 
înregistrată la primăria comunei Măneciu sub nr. 4183/26.03.2019, prin care solicită 
sprijinul în vederea amenajării unei capele mortuare, aceasta fiind repartizată 
comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Măneciu; 
   - Adresa Școlii Gimnaziale Măneciu nr. 848/25.03.2019, înregistrată la primăria 
comunei Măneciu sub nr. 4072/25.03.2019, prin care se aduce la cunoștință 
propunerea Consiliului de Administrație privind investiții noi în anii 2019-2022 
obiectivul „Construirea unei gradinițe cu program prelungit la Școala Centru”, aceasta 
fiind repartizată comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Măneciu; 
   - Cererea Școlii Gimnaziale Măneciu nr. 847/25.03.2019, înregistrată la primăria 
comunei Măneciu sub nr. 4073/25.03.2019, prin care solicită suplimentarea bugetului 
pe anul 2019 cu suma de 100.000 lei pentru repararea gardului din spate nord, vecini 
Filip Nicolae și Mănescu Liviu, aceasta fiind repartizată comisiei de specialitate nr. 1 
a Consiliului Local Măneciu; 
   - Cererea Clubului Sportiv Master Mind București, înregistrată la primăria comunei 
Măneciu sub nr. 4140/25.03.2019, prin care solicită alocarea sumei de 5.000 lei 
puntru organizarea concursului Open de Șah Rapid „Trofeul Bujorul de Munte” ediția 
a II- a, în perioada 17-19 mai 2019 în sat Cheia, aceasta fiind repartizată comisiei de 
specialitate nr. 1 a Consiliului Local Măneciu; 
   - Cererea domnului Diniță Alexandru, domiciliat în comuna Măneciu, sat Cheia, nr. 
360, județul Prahova, înregistrată la primăria comunei Măneciu sub nr. 
3181/07.03.2019, prin care solicită modificarea contractului de concesiune în sensul 
modificării suprafeței concesionate de la 250 mp la 763 mp, aceasta fiind repartizată 
comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 ale Consiliului Local Măneciu; 
   - Cererea domnului Vasile Doru Ionuț Octavian, înregistrată la primăria comunei 
Măneciu sub nr. 2974/04.03.2019, prin care solicită cumpărarea terenului în 
suprafață de 558 mp situat în vecinătatea proprietății pe care o deține în comuna 
Măneciu, sat Cheia, județul Prahova, aceasta fiind repartizată comisiilor de 
specialitate nr. 1 și 4 ale Consiliului Local Măneciu; 
   - Cererea S.C. MITI SOLARE S.R.L., cu sediul în Tulcea, str. Sălciilor, nr. 7, parter, 
județul Tulcea, înregistrată la primăria comunei Măneciu sub nr. 2904/04.03.2019, 
prin care solicită concesionarea imobilului situat în satul Cheia, aceasta fiind 
repartizată comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 ale Consiliului Local Măneciu; 



   Domnul consilier Pisău Constantin spune că, Colegiul Ferdinand I intenționează să 
reia proiectul pe fonduri structurale, în colaborare cu Norvegia, Luxemburg, Islanda, 
de data aceasta pentru elevii din clasele VII – VIII, elevii cu părinții plecați în 
străinătate, de altă etnie, elevi cu risc de abandon școlar, care provin din familii cu 
venituri reduse.   
   Domnul consilier Bucur Ion spune că referitor la centralele termice de apartament, 
s-a interesat, a verificat și nu există nici o lege care să prevadă un impozit pentru 
confortul sporit, acestea nu se impozitează. Cetățenii de la blocuri l-au pus să întrebe 
de ce sunt impozitați pentru centralele termice, confortul l-au făcut ei nu primăria,  
aceștia spun că este un abuz, se vor adresa instanței de judecată, vor chema 
televiziunea. Întreabă ce să le transmită cetățenilor. 
   Doamna secretar Badea Geanina Elena spune că nu se plătește confortul termic, 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
stabilește modul de impozitate a clădirilor cu utilități.     
   Domnul primar Vasile Cordoș spune că suntem în slujba cetățenilor dar și cetățenii 
așa cum au drepturi au și obligații. La blocuri s-au făcut repartitoarele care au costat 
foarte mult, când nu a fost apă, s-a adus cu cisterna, s-au făcut multe pentru ei. A 
întrebat oamenii cât au plătit impozitele, dacă li se par mari, pensionarii care au 
venituri mai mici nu au spus nimic, tot cei cu venituri mari s-au plâns că s-au mărit 
rău. Precizează că impozitele nu s-au mărit pentru salarii, vrea să facem ceva în 
comună, avem școala de la Măneciu Pământeni de făcut, stadionul, centrul de 
asistență socială, căminul cultural, canalizare, apă, pârtia de schi. Spune că referitor 
la domnul Diniță Alexandru care are încontract de concesiune pe suprafața 250 mp și 
stăpânește de fapt 726 mp, diferența de teren să fie scoasă la vânzare. Îi întreabă pe 
domnii consilieri dacă sunt de acord să identificăm asemenea cazuri, să le evaluăm 
imobilele și să inițiem proiecte de hotărâri pentru vânzare. 
   Domnii consilieri sunt de acord cu propunerea domnului primar. 
 
   Ca urmare a epuizării punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul Savu Ioan 
preşedinte de şedinţă, declară închise lucrările, mulţumind celor prezenţi pentru 
participare. 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              SECRETAR 

                    SAVU IOAN                                                   BADEA GEANINA ELENA 

 


