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PROCESUL -VERBAL  
al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Talea din data de 17 noiembrie 2022 

  
Încheiat astăzi 17 noiembrie 2022 în ședință ordinară a Consiliului Local Talea, convocată 

conform prevederilor art.133 alin.(1) și art.134 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Dispoziţia nr.110 din data de 11 noiembrie 2022, primarul comunei Talea a convocat 
ședința ordinară a Consiliului Local în data de 17 noiembrie 2022, ora 1600.   

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise pe format hârtie consilierilor 
locali, în invitație precizându-se ordinea de zi, comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre 
avizare proiectele de hotărâre, data, ora și locul desfășurării sedinței de consiliu. 

La lucrările şedinţei participă domnul Neagoe Cristian, primarul comunei Talea și domnul 
Pascu Laurențiu – Ștefan, secretar general.  

Secretarul general al comunei efectuează apelul nominal al consilierilor locali, constatând că 
aceasta este legal constituită, la şedinţa (organizată cu prezența fizică) participând un număr de 9 
consilieri din totalul de 9.    

Domnul consilier local Ghiță Daniel preia conducerea ședinței de consiliu local și întreabă dacă 
mai sunt şi alte probleme pentru ordinea de zi, în afara celor înscrise în convocator.  

Domnul primar Neagoe Cristian solicită suplimentarea ordinii de zi conform prevederilor 
art.135 alin.8 din Codul administrativ și introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre, 
respectiv : 

- proiect de hotărâre privind ajustarea pe tarife distincte pentru serviciul prestat persoanelor 
fizice și juridice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile 
acestora de catre S.C. Floricon Salub S.R.L. . 

Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare al primarului, rapoartul 
compartimentului de resort, avizele consultative ale comisiilor de specialitate și avizul de legalitate al 
secretarului general.  

Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi este aprobată în unanimitate de voturi.  
            Nemaifiind alte propuneri, președintele ședinței supune aprobării consilierilor următoarea 
ordine de zi, actualizată :  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Talea și a 
bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de 
muncă în localitatea de reședință. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.24/2021 pentru aprobarea reorganizării Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și 
Privat, serviciu public de interes local în subordinea Consiliului local al comunei Talea, compartiment 
fără personalite juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea, în serviciu cu 
personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Talea. 

4. Proiect de hotărâre privind ajustarea pe tarife distincte pentru serviciul prestat persoanelor 
fizice și juridice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile 
acestora de catre S.C. Floricon Salub S.R.L. . 

5. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 



      
  

Supusă la vot, ordinea de zi actualizată este aprobată de consilierii locali cu 9 voturi pentru.  
Înainte de a se trece la discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, se supune spre aprobare 

procesul verbal al ședinței anterioare. 
Nu sunt observații, nu sunt înscrieri la cuvânt.Preşedintele şedinţei supune la vot procesul-

verbal, fiind aprobat cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. 
Secretarul general al comunei informează consilierii locali că proiectele de hotărâre inițiate 

sunt însoțite de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 
primarului, avizele consultative ale comisiilor de specialitate și sunt avizate de legalitate de către 
secretarul general.   

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
local al comunei Talea și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2022, prezentându-se proiectul de hotarâre, referatul de aprobare și raportul 
compartimentului de resort. 

Doamna Neagoe Mișunica, referent în cadrul compartimentului financiar – contabil, 
menționează faptul că rectificarea se efectuează ca urmare a deciziilor Directorului General al DGRFP 
Prahova nr.4097/03.11.2022 și 8195/15.11.2022, bugetul local rectificându-se după cum urmează : 

- cod 04.02.01 – cote defalcate din impozitul pe venit trim.IV, an 2022, alocată suma de 38.000 
lei 

- cod 11.02.06 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale trim.IV, an 2022, 
alocată suma de 140.000 lei 

- cap.bugetar 51.01.03 – autorități executive și legislative, cheltuieli cu bunuri și 
servicii,trim.IV, an 2022,  suma de 55.000 lei 

- cap.bugetar 84.03.01 – drumuri și poduri, cheltuieli cu bunuri și servicii,trim.IV, an 2022,  
suma de 123.000 lei 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu sunt formulat amendamente.Preşedintele de şedinţă supune la 
vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri Hotărârea 
Consiliului Local nr.38/2022 privind  aprobarea rectificării bugetului local al comunei Talea și a 
bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești 
aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reședință la 
locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință, prezentându-se proiectul de hotarâre, 
referatul de aprobare și raportul compartimentului de resort. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu sunt formulat amendamente.Preşedintele de şedinţă supune la 
vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri Hotărârea 
Consiliului Local nr.39/2022 privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care 
solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de 
muncă în localitatea de reședință. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.24/2021 pentru aprobarea reorganizării Serviciului Public de 
Administrare a Domeniului Public și Privat, serviciu public de interes local în subordinea Consiliului 
local al comunei Talea, compartiment fără personalite juridică în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Talea, în serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului 
Local al Comunei Talea, prezentându-se proiectul de hotarâre, referatul de aprobare și raportul 
compartimentului de resort. 

Domnul primar Neagoe Cristian mentionează faptul că a fost primită adresa 
nr.965515/20.10.2022 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice, neputând fi avizate tarifele de furnizare apă potabila dacă nu se prevede în hotărârea 
de dare în administrare redevența.  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, nu sunt formulat amendamente.Preşedintele de şedinţă supune la 
vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri Hotărârea 



 

  

Consiliului Local nr.40/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.24/2021 pentru aprobarea reorganizării Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și 
Privat, serviciu public de interes local în subordinea Consiliului local al comunei Talea, compartiment 
fără personalite juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea, în serviciu cu 
personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Talea. 
 Se trece la pct.4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind ajustarea pe tarife distincte pentru 
serviciul prestat persoanelor fizice și juridice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 
menajere și asimilabile acestora de catre S.C. Floricon Salub S.R.L., prezentându-se proiectul de 
hotarâre, referatul de aprobare și raportul compartimentului de resort. 

Domnul primar Neagoe Cristian mentionează faptul că prin adresa nr.3990/14.11.2022, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor – Prahova” 
a solicitat intrepinderea demersurilor necesare în vederea emiterii Hotărârii de Consiliu Local cu 
privire la ajustarea/modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate în ședința 
ordinară a lunii noiembrie 2022. 

Domnul Neagoe Alin – George nu este de acord cu modificarea tarifelor începând cu data 
01.09.2022, modificare retroactivă hotărârii de consiliu, iar ulterior modificarea anuală a 
tarifelor.Creșterea este prea mare.Prețurile cresc din cauza faptului că nu plătesc toți cetățenii și nu 
este corect. 

Domnul Moja Ion – Marian nu este de acord cu modificarea retoactivă a tarifelor. 
Domnul Bănescu Ion – Romeo consideră că majorarea retroactivă a tarifelor nu este corectă. 
Domnul Burlacu Daniel – Ioan nu este de accord cu majorarea tarifelor, este prea mare creșterea 

acestora.Salariile nu s-au mărit. 
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, 

fiind respins cu 9 voturi împotrivă, 0 pentru, 0 abțineri.  
Se trece la pct.5 al ordinii de zi, întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
Dl.primar Neagoe Cristian : vor fi începute lucrările de construire șanțuri de-a lungul drumului 

județean, în zonele în care pe perioada de iarnă apa iese pe drum și îngheață. 
Dl.primar Neagoe Cristian : Șefului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și 

Privat Talea i sa adus la cunoștință de către dl.consilier Bănescu Ion - Romeo faptul că au fost luate 
probe de apă de către un cetățean și apa furnizată nu este conformă.Avem analize bacteriologice 
efectuate în luna noiembrie de către Direcția de Sănătate Publică Prahova și apa furnizată este 
conformă 

Dl.consilier Ghiță Daniel : șanțurile ar trebuii acoperite cu biscuiți, drumul nu este lat.Referitor 
la probele de apă neconforme efectuate de cetățeni, trebuie văzut de unde au fost luate aceste probe, 
șă nu existe o avarie în rețea. 

Dl.consilier Burlacu Daniel – Ioan : nu sunt necesari biscuiți pentru acoperirea 
șanțurilor.Costurile ar fi mai mari și nejustificate. 

Dl.consilier Tomiță Constanntin – Gheorghiță : acoperirea cu biscuiți a șanțurilor ar trebuii 
facută în dreptul intersecțiilor drumurilor comunale cu drumul județean.În aceste zone au mai fost 
probleme. 

Dl.primar Neagoe Cristian : va fi analizată pe teren propunerea de acoperire a șanțurilor în 
intersecțiile drumurilor comunale cu drumul județean. 

Neexistând alte înscrieri la cuvânt sau probleme de discutat președintele ședinței declară 
ședința de consiliu încheiată, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  
     Preşedintele de şedinţă,                              Secretarul general al comunei, 

Ghiță Daniel                                               Pascu Laurențiu 


