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PROCES — VERBAL 
incheiat astăzi, 27.09.2019, cu ocazia şedinţci ordinare a Consiliului Local 

al comunei Licurici 

$edinta incepe la ora 14,00. 
Consiliul Local al comunei Licurici, a fost convocat in baza dispoziţiei Primarului 

comunei Licurici nr. 256 din 18.09.2019 privind convocarea Consiliului Local al 
comunei Licurici in şedinţă  ordinară  in data de 27.09.2019 , telefonic , prin invitaţii 
scrise şi prin afişarea acesteia la sediul instituţiei, in temeiul art.196 alin.(1) , lit (b) 
din Ordonanţa de Guvem nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Proiectul de hotărare, precum şi materialele insoţitoare au fost transmise tuturor 
consilierilor locali. Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediul 
primăriei. 

Lucrările prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Local al comunei Licurici se 
desfăşoard in sala de şedinţă  a consiliului local din sediul situat Comuna Licurici, sat 
Frumuşei, nr.69, judeţul Gorj. 

Din numărul total de 11 de consilieri locali in functie sunt prezenţi la deschiderea 
şedinţei 11 consilieri locali, după  cum urmează: Armăşelu Popescu -Aurelian, 
Calotescu Ilie, Calotescu Ion. Catrinoiu Norel, Cojocaru Ion —Nicolae, Ciobanu 
Adrian, Diaconescu Mircea , Măciucă  Vasile, Moldovan Dragoş, Pirjol Ovidiu Ion şi 
Neu Gheorghe. 

Lista consilierilor locali convocaţi şi a celor prezenti constituic anexA la procesul 
verbal de şedinţă  şi se va depune la dosar. 

La şedinţă  participă  din partea executivului domnul primar Drăgulescu Liviu 
Doru, domnul secretar. Stroe Ion- Marius, doamna inspector, Mutulescu Gina, din 
cadrul Compartimentului financiar-contabil impozite şi taxe locale, achiziţii publice şi 
doamna Postelnicu Mihaela din cadrul compartimentului asistentă  socială  şi autoritate 
tutelară. 

D-nul presedinte de şedinţă, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
intrucat sedinţa este legal constituită, declar şedinţa deschisă. 

Au primit toţi consilierii materialele proiectelui de hotărhe care este pe ordinca de 
zi. 

Ordinea de zi propusă  pentru astăzi, este următoarea: 
I . Prezentarea spre aprobare a procesului- verbal al şedinţei ordinare a 

onsiliului Local al comunei Licurici din data de 30 august 2019; 
2. Proiect de hotărare privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru perioada 1 

octombrie 2019 — 31 decembrie 2019. 
3. Proiect de hotărăre privind aprobarea programului de activitate şi a graficului 

de şedinţe al Consiliului local Licurici, pentru trimestrul IV, anul 2019. 
4. Analiza listei de rămăş iţă  şi măsurile inteprinse pentru recuperarea debitelor. 



5. Activitatea desfăşurată  de asistenţii personali ai persoanci cu handicap gray. pe  
semestrul I, anul 2019. 

6.Diverse. 
Domnul preşedinte.consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Sunt propuneri de modificare a ordinii de zi, propusă  pentru astăzi? 
Domnul primar, Drăgulescu Liviu Doru: 
Stimaţi consilieri am suplimentat ordinea de zi cu un nou proiect: 
Project de hotărare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

acordate la nivelul comunei Licurici, pentru perioada 2019-2024. 
Domnul preşedinte consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Cine este de acord cu ordinea de zi propusă  pentru astăzi? 
Cine este pentru? 11 voturi „ pentru"; 
impotrivă  ? nu sunt; 

Abtineri ? nu sunt, 
Vă  mulţumesc! 
Ordinea de zi a fost aprobată  cu 11 voturi „ pentru", . 
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi propusă  pentru astăzi, şi anume: 
Prezentareă  spre aprobare a procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Licurici din data de 30 august 2019, care se găseşte in dosarul 
acestei şedinţe şi a fost pus, in prealabil, la dispoziţia consilierilor locali. 

Domnul consilier Calotescu Ion: domnule preşedinte, am şi eu o solicitare şi 
anume vreau să  se modifice in procesul-verbal, la solicitarea cu cheltuielile pentru 
buldoescavator, şi anume că  a fost acută  de domnul consilier Diaconescu Mircea. 

Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Da, eu am făcut solicitarea! 
Domnul secretar: 
Da, o să  fac modificarea. 
Domnul consilier Calotescu Ion: cu arhivarul dacă  se poate da pe un CD, datele 

din arhivă, si anume cereri, suprafaţa si actele de proprietate. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Pe CD nu poate da cleat fotocopii după  actele din arhivă, nu poate da suprafaţa 

exacta. 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Suprafaţa se poate lua de la registrul agricol. 
Domnul preşedinte consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Domnilor, să  revenim la ordinea de zi! 
Vă  mulţumesc! 
În aceste condiţii, dacă  nu sunt obiecţii in legătură  cu conţinutul acestui proces- 

verbal, in confonnitate cu dispoziţiile art.138 , alin.(15) din Ordonanţa de Guvern nr. 
57/2019 privind Codul administrativ supun votului dumneavoastră  procesul —verbal 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Licurici din data de 30.08.2019. 

Cine este pentru ? 11 voturi „ pentru"; 
1mpotrivă  ? nu stint; 
Abtineri ? nu sunt, 
Vă  mulţumesc! 



Procesul- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Licurici 
din data de 30.08.2019, a fost aprobat cu 11 voturi pentru. 

D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
In legătură  cu proiectul de hotărare ce urmează  a fi prezentat şi analizat in această  

şedintă, Project de hotărire privind alegerea preşedintelui de şedintă  pentru perioada 1 
octombrie 2019 — 31 decembrie 2019 este avizat pentru legalitate şi are ataşat raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, precum şi raportul de 
avizare al comisiilor de specialitate, fund astfel indeplinite prevederile art.136 alin (8) 
din Ordonanta-de Guvem nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Vă  rog, propuneri: 
Domnul consilier Calotescu Ion. Propun ca pentru următoarele trei luni, 

preşedinte de şedintă  să  fie domnul consilier Moldovan Dragoş. 
Cine este pentru ? unan imitate - 11 voturi „ pentru"; 
impotrivA ? nu sunt; 
Abtineri ? nu sunt, 
Vă  multumesc! 
D-nul preşedinte de şedintA, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi punctul nr 3 şi anume: 
Project de hotarare privind aprobarea programului de activitate şi a graficului de 

şedinte al Consiliului local Licurici, pentru trimestrul IV, anul 2019. 
In legătură  proiectul de hotărare, privind aprobarea programului de activitate şi a 

graficului de şedinte al Consiliului local Licurici, pentru trimestrul IV, anul 2019 
acesta este avizat pentru legalitate şi are ataşat raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatulpi de specialitate, precum şi raportul de avizare al comisiilor de 
specialitate, fund astfel indeplinite prevederile art.136 alin (8) din Ordonanta de 
Guvem nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Discutii dacă  sunt: 
Nu sunt discutii. 
D-nul preşedinte de şedinti, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Dacă  nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotărare supus spre dezbatere şi 

aprobare consiliului local. 
Cine este pentru ? unan imitate - 11 voturi „ pentru"; 
impotrivă  ? nu sunt; 

Abtineri ? nu sunt, 
Vă  multumesc! 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Ivirjol Ovidiu Ion: 
Trecem la urmatorul punct de pe ordinea de zi punetul nr 4 şi anume: 

„Analiza listei de rămăş ită  ş i măsurile inteprinse pentru recuperarea debitelor 
prezinta doamna Mutulescu Gina. 

La sedintă  işi face aparitia Si domnul Utescu Ion! 
D-nul preşedinte de şedintii, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Domnilor consilieri, intrebări sau obiectii dacă  sunt asupra raportului prezentat de 

doamna Mutulescu Gina. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Din amenzi, doar atat s-a reuşit să  se recupereze? 
Doamna Mutulescu Gina: 



Recuperarea este foarte greoaie, noi am făcut popriri la toată  lumea, dar după  cum 
ştiti amenzile se iau de persoanele care nu au nici un fel de venit. 

Domnul consilier Calotescu Ion: 
Puteti să  ne dati exemple? 
Doamna Mutulescu Gina: Da, domnul Rafailă  care are foarte mult aproximativ 80 

000 lei. 
Domnul consilier Calotescu Ion: Şi alte exemple? 
Doamna Mutulescu Gina: Da, dar suma este mult mai mica! 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Să  ne scoateti la şedinta următoare lista cu toate persoanele care au amenzi. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cali din cei care au amenzi au făcut mulled in folosul comunitătii_ 
Doamna Mutulescu Gina: Nu pot să  vä dau o situatie dark dar au făcut şi muncă  in 

folosul comunitătii. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Consilierii au amenzi neplătite? 
Doamna Mutulescu Gina: 
Nu, nu au. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
La clădiri să  incercăm să  recuperăm pe eat cu putintă  banii! 
Domnul Primar, Drăgulescu Liviu Doru: 
Nu pot plăti impozitul deoarece au amenzi, jar daeă  se incasează  se due la amcnzi. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Era bine să  veniti Cu o situatie mai clară  la ce ne-ati prezentat şi să  vă  implicati mai 

mult, pentru că  trebuie să  colectăm bani la bugetul local. 
Cate popriri aveti făcute? 
Doamna Mutulescu Gina: pentru instituirea unei popriri trebuic să  urmezi anumiti 

paşi şi anumite etape. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
0 situatie mai clară  pentru data viitoare vrem să  avem doamna Mutulescu. 
Cu ecusonul in piept poate merge şi doamna de la taxe şi impozite prin sat ca să  

recupereze din sumele datorate. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Am impresia că  impozitele nu pot fi platite cleat la sediul Primăriei, asa este 

doamna Mutulescu? 
Doamna Mutulescu Gina: Da, impozitele nu pot fi incasate decat la secliu sau se pot 

plăti şi online. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cu anveloparea la bloc, nu ati mai făcut nimic! 
Domnul Primar, Drăgulescu Liviu Doru: 
In curând o sa tinem licitatia, este in linie dreaptă. 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Analiza ar trebui să  se facă  in primul trimestrul al anului. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Doamna Mutulescu, să  veniti luna viitoarc cu toti debitorii care au amenzi. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 



Ar trebui să  se afişeze lista cu datornici pe site-ul Primăriei! 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local l'irjol Ovidiu Ion: 
Domnilor consilieri, dacă  nu mai sunt intrebari sau obiectii propun să  trecem la 

urmatorul punct de pe ordinea de zi, şi anume: " Analiza activitătii desfaşurată  de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap gray, pe semestrul I, anul 2019" 
prezentate de doamna Postelnicu Mihaela din cadrul compartimentului asistentă  
socială  şi autoritate tutelară. 

Doamna Postelnicu Mihaela dă  citire raportului privind analiza activitătii 
desfaşurată  de asistentii personali ai persoanelor cu handicap gray, pe semestrul I, 
anul 2019. 

D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Pîrjol Ovidiu Ion: 
Domnilor consilieri, intrebări sau obiecţ ii dacă  sunt asupra raportului prezentat de 

doamna Postelnicu Mihaela. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Doamna Postelnicu dumneavoastră  spuneti că  ati facut controale, dar ei spun ca nu 

a venit nimeni. 
Doamna Postelnicu Mihaela: 
Legea 448 spune că  asistentii personali să  participe la instruire, să  fie instruiti de 

un specialist, dar dacă  îi constrangem renunta şi noi nu avem posibilitatea să  ii cazăm 
ca nu avem spatii. - 

Domnul consilier Calotescu Ion: 
Să  vă  duceti totuşi mai des, că  nu renunţă, 90% traiesc din banii ăstia. 
Doamna Postelnicu Mihacla. La rel este ş i cu persoanele agresate, nu avem nici an 

spatiu destinat acestui scop. 
Domnul consilier Ciobanu Adrian: 
La scoala, amenajata o camera sau mai multe pentru cei care iş i bat nevestele, sau 

pentru persoanele cu probleme. 
Doamna Postelnicu Mihaela: Nu se ia persoana agresată  de la domiciliu , se ia 

agresorul. 
Au fost cazuri cand am ajuns la 11 noaptea si ne-am dat seama că  nu avem unde să  

ducem agresorul, jar legea spune că  esti obligat să  ii acorzi un spatiu de locuit. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Daca nu sunt spatii amenajate, ca institutie dacă  o să  fiti sanctionati de unde daţ i 

banii? 
Domnul Viceprimar MAciucă  Vasile: 
Am cerut de la domeniile statului clădirea unde a fost dispensarul veterinar, ca se 

dărâmă  şi nu am putut să  o luăm. 
0 să  tinem cont de aceste probleme şi o să  amenajăm la bloc o camera sau doua. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cine s-a inscris să  faca lucrarea? 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
0 să  se incarce pe SICAP! 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Domnilor consilieri, dacă  nu mai sunt intrebari sau obiectii, propun să  trecem la 

urmatorul punct de pe ordinea de zi, şi anume: suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul 



de hotărare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la 
nivelul comunei Licurici, pentru perioada 2019-2024. 

In legătură  proiectul de hotărdre, acesta este avizat pentru legalitate şi are ataşat 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, precum şi 
raportul de avizare al comisiilor de specialitate, fund astfel indeplinite prevederile 
art.136 alin (8) din Ordonanta de Guvern nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Discutii dacă  sunt: 
Nu sunt discutii. 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Dacă  nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotărare supus spre dezbatere şi 

aprobare consiliului local. 
Cine este pentru ? unanimitate - 11 voturi „ pentru"; 
impotrivă  ? nu sunt; • 

Abtineri ? nu sunt, 
VA multumesc! 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Domnilor să  trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Diverse. 
Având in vedere că  participă  la sedintă  domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel- 

Directorul Şcolii Negreni şi are de prezentat o notă  de informare eu zic să  îi dam 
cuvântul. 

Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel- Directorul Şcolii Negreni trece la 
prezentarea notei de informare. 

D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
intrebări dacă  sunt? 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Greu mai veniti clomnule Director, ati evitat intr-un fel să  veniti sau nu vi s-a făcut 

adresă. 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 
Eram in concediu şi nu am putut da curs invitatiei. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Credeam că  ati evitat intr-un fel să  veniti, pentru că  eu am insistat personal de două  

on. 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 
Este părerea dumneavoastră! 
Să  still că  eu imi programez concediul in functie de problemele si necesitătile mele. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cati copii avem in anul §colar 2019-2020? 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 
La Licurici, Negreni şi Totea avem 159 cu totul. 
Domnul Viceprimar Măciucii Vasile: 
Vă  plângeli că  nu aveti sprijin din partea Consiliului Local, ar fi cazul să  nu mai 

dati in Consilitil Local. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Aţi amintit de naveta cadrelor didactice că  mai sunt 28 000 lei care nu s-au 

decontat, vă  zic că  nu suntem singurii, acest lucru se intamplă  la toate primariile din 
zonă. 0 să  găsim o modalitate să  stea la bloc. 



Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Da o să  le oferim şi posibilitatea aceasta să  vedem atunci ce vor mai zice. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Cati copii au avut media de 10? 
Ce promovabilitate am avut in anul şcolar 2018-2019? 
Câţi copii au avut media de 5 la examenul de promovare? 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 
Am avut promovabilitate de 20%, jar medii de 10 nu am avut. 
Domnul consilier Armăşelu Popescu Aurelian: 
Din raport reiese că  totul este şnur, dar cand ati inceput şcoala ştiati că  nu aveti 

curent in şcoală. • 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 
Eu urn făcut adrese, am luat legătura Cu reprezentantii Primăriei. 
Domnul consilier Armăşelu Popescu Aurelian: 
$i pănă  in prezent contoarul este desigilat! 
Domnul consilier Ciobanu Adrian: 
Domnule Presedinte,cvă  rog ca peste cinci minute să  mă  lăsati să  mă  retrag. 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Domnule Director, raportul dumneavoastră  scriptic este impecabil, dar dacă  ne 

raportăm la cum evolueaza situatia şi rezultatele copiilor la invătătură  este ingrijorător. 
Domnul consilier Calotescu Ilie: 
Ce să  facă  domnul director, domnul director a venit să  prezinte un raport. 
Domnul consilier Cojocaru Ion: 
invătămantul se face simultan şi la 5-8 nu numai la 1-4, dumneavoastră  credeti că  

este timp suficient intr-o oră  să  lucrezi cu toti că  vin 12-13 minute pentru fiecare. 
Domnul consilier Armăşelu Popescu Aurelian; 
Ca manager dumneavoastră  trebuie să  ştiti ce se intamplă  in şcoala aceea. 
Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Domnul director chiar ştie, dar pe mine m-a deranjat o singură  frază, şi anume că  

dumneavoastră  vă  subordonati doar ISJ, dar trebuie să  ştiti că  trebuie să  aveti o stransă  
legătură  de colaborare cu Consiliul Local. 

Domnul Viceprimar Măciudi Vasile: 
Şcoala arată  bine, ati fost sustinut pe cast s-a putut, dar nu sunt bani pentru mai mult. 
Domnul consilier Cojocaru Ion: 
Cu canto pe 6 luni s-a cheltuit 11 000 lei ş i Ficiu a venit o dat5 sau de cloud on, 

acolo sunt bani? 
Domnul Viceprimar Măciucă  Vasile: 
Nu este nici o afacere, nici a domnului vice nici a domnului Primar, am zis că  facem 

ceva pentru tineret. 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 
Domnii consilieri care au fost in consiliul de administratie ştiu cu ce probleme ne 

confruntăm! 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
Domnii consilieri care au fost in consiliul de administratie nu ne-au adus la 

cunoştintă  problemele cu care va confruntati. 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 



Referitor la ce a zis domnul invătător este foarte adevărat ar fi ideal să  avem clase de 
sine stătătoare. 
Copiii din ziva de astăzi sunt mult mai diferiti decât inainte, se nasc cu telefonul in 

mand, jar eu nu pot să  le interzic să  vină  cu telefonul la şcoală, asta mai tine şi de 
părinti. 

Domnul consilier Diaconescu Mircea: 
Şi chiar nu putem face nimic în privinta telefonului? 
Domnul Ch4amera Gheorghe Miron Aurel: 
Am putea să  interzicem la nivelul şcolii! 
Domnul consilier Calotescu Ion: 
VA aşteptăm data viitoare să  ne spuneti ce ati făcut în privinta telefonului. 
Şi ar fi bine să  vă  implicati mai mult, că  rezultatele sunt tot mai slabe de la an la an. 
Domnul Chişamera Gheorghe Miron Aurel: 
Nu depinde numai de mine, depinde şi de mediul de unde vine copilul. 
D-nul preşedinte de şedintă, consilier local Pirjol Ovidiu Ion: 
Are cuvântul domnul Utescu Ion. 
Domnul Utescu Ion: 
Adevărul şi cu telefonul, foarte mare. 
Domnilor sunt ultimul om din Caracal! 
Domnul Calotescu Ion are perfectă  dreptate. 
Domnul arhivar parcă  trebuia să  vină  la sedinta? 
Domnul secretar: 
0 să  vină  la şedinta următoare, conform graficului de şedinte! 
Domnul Utescu Ion: 
La toamnă  când c timpul berbeacului! 
Să  caute in arhivă  la ce număr şi la ce rubrică  este inregistrat răspunsul. 
Doamna Gina a spus despre datorie, este cetătean care are la impozite şi taxe peste 

10 000 lei, dar îi dati adeverintă  de la primărie. 
Eu dacd am 3 lei datorie imi trim ite somatii! 
Solicit răspunsul pe care la primit domnul Primar de la drumuri! 
Domnul consilier Diaeoneseu Mircea: 
Răspunsul este acelaşi, hartia care i-a venit domnului Primar v-a venit ş i 

dumneavoastră. 
Domnul Utescu Ion: 
Eu nu am primit nimic. 
Cu ambrozia ce a zis domnul Primar, am intrebat mai multe persoane şi mi-au zis că  

nu ştiau nimic, că  nu i-a inştiintat nimeni. 
Eu sunt la un semn de intebare, am dosarul tot aştept, pdnă  cand! 
Toată  documentatia este făcută! 
Cu şantul de la deal, scurgerea apei de pe DN spre podul Zamboi. 
Cer aprobare şi o să  aduc pământ şi fac parcare, deoarece microbuzele care aduc 

cetătenii opresc la mine la poartă. 
va multumesc pentru ascultare! 
Stimati colegi, dacă  nu mai sunt şi alte discutii, declar inchise lucrările şedintei 

ordinare a consiliului local de astăzi, la ora 16:20. 



Drept care s-a incheiat procesul -verbal al şedintei ordinare de astăzi, 27.09.2019. 
PREŞEDINTE ŞEDINTA, 

Consilier local, intocmit, 
Pirjol Ovidiu Ion Secretar general, 

Stroe Ion-Marius 
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