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PROCESUL -VERBAL  
al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Talea din data de 28 decembrie 2022 

  
Încheiat astăzi 28 decembrie 2022 în ședință ordinară a Consiliului Local Talea, 

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

Prin Dispoziţia nr.121 din data de 22 decembrie 2022, primarul comunei Talea a 
convocat ședința ordinară a Consiliului Local în data de 28 decembrie 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.  
            Nemaifiind alte propuneri, președintele ședinței supune aprobării consilierilor locali 
ordinea de zi așa cum a fost propusă de inițiator :  

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute în anul 2023 la Căminul 
Cultural. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de ajutor social. 

4. 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 deciziei Directorului General al 
DGRFP Prahova nr.4.498/20.12.2022, bugetul local rectificându-se după cum urmează : 

Venituri : 
- cod 11.02.06 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale prin HG 

– Fond de rezervă - trim.IV, an 2022, se alocă suma de 110.000 lei 
Cheltuieli : 
- cap.bugetar 04.03.01 – drumuri și poduri – reparații curente, trim.IV, an 2022,  se 

alocă suma de 110.000 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.44/2022 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.45/2022 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 pct.3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute 
în anul 2023 la Căminul Cultural, prezentându-se proiectul de hotarâre, referatul de aprobare 
și raportul compartimentului de resort. 

Domnul primar Neagoe Cristian mentionează faptul că este necesară marirea taxelor, 
cheltuielile cu utilitățile nemaiputând fi acoperite din taxele percepute în prezent, doar taxa de 
salubrizare fiind de aproximativ 700 lei la o nuntă. 

Domnul Neagoe Alin – George este de acord cu modificarea taxelor, este bine să existe 
și un fond de rulment pentru acoperirea eventualelor cheltuieli cu reparațiile sau achiziții de 
bunuri. 

Domnul Iliescu Ion - Daniel este de acord cu modificarea taxelor.Sunt cheltuieli care 
trebuiesc acoperite. 

Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de 
hotărâre, fiind adoptată cu 9 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri Hotărârea Consiliului Local 
nr.46/2022 privind aprobarea taxelor percepute în anul 2023 la Căminul Cultural. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 
acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi prestate de 
către beneficiarii de ajutor social. 

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.47/2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 
interes local pentru repartizarea orelor de muncă care vor fi prestate de către beneficiarii de 
ajutor social. 

Se trece la pct.5 al ordinii de zi, întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
Dl.primar Neagoe Cristian : prezintă documentele depuse pentru aprobarea acordării de 

scutiri la plata impozitului pe teren, clădiri și mijloace de transport de către un beneficiar al 
Legii nr.341/2004, legea recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă din Brașov din noiembrie 1987 și pentru 
revolta muncitorescă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr.341/2004.În conformitate cu 
prevederile Legii nr.227/2015 – Codul Fiscal, consiliul local poate hotărâ să acorde scutiri în 
acest sens. 

Domnul Neagoe Alin – George nu este de accord cu acordarea de scutiri.Suntem o 
localitate mică, nu ne permitem să acordăm scutiri.Localitatea trebuie întreținută. 

Domnul Tomiță Constantin – Gheorghiță solicită să fie infomat cu privire la măsurile 
luate împotriva celor care nu i-și achită impozitele și taxele locale. 

Doamna Neagoe Mișunica, referent compartiment financiar – contabil : contribuabililor 
care nu i-și achită impozitele și taxele locale li se face poprire.Ne mai confruntăm și cu 
problema amenzilor neplătite. 

Domnul președinte de ședință constată că ordinea de zi a fost parcursă, nu mai sunt alte 
înscrieri la cuvânt sau probleme de discutat și 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 
 
 
 

 


