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PROCES – VERBAL 

al ședintei ordinare a Consiliului  Local al orașului Călimănești, județul Valcea  

desfășurată în data de 28.12.2017 

 

 

            Ședința  a început la orele 16,00. 

            Convocarea  ședinței a fost făcută de către primarul orașului, prin dispoziția 

nr.754/20.11.2017. 

            Participă la ședință, din cei 15 consilieri în funcţie, un număr de 14 consilieri 

(lipsește domnul consilier Amuzan Ilie), domnul primar Florinel Constantinescu, 

doamna Nistor Maria Simina, secretarul Orașului Călimănești. 

  Ședinta este deschisă de către președintele de ședință domnul consilier                   

Dinică Răzvan Codruț.  

             Secretarul orașului Călimănești doamna Nistor Maria Simina informează plenul 

că este întrunit cvorumul astfel încât ședința este legal constituită și își poate desfășura 

lucrările. 

            În continuare se dă citire ordinii de zi: 

                - Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din datele de 29.11.2017 

(ședință ordinara) și 13.12.2017 (ședință extraordinară). 

1.   Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea zonării intravilanului și ex-

travilanului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel 

Constantinescu.  

2. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelului impo-

zitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018 - iniţiator pri-

marul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. 

3.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organi-

zare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al 

orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constanti-

nescu.  

4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.35/2011 privind însuțirea inventarului do-

meniului public al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. 

Florinel Constantinescu.  

5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de activități al 

Serviciului Turism, Cultură, Agrement pentru anul 2018 - iniţiator primarul oraşului 

Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. 

6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestări-

lor cu cartea al Bibliotecii ”A.E.Baconsky” Călimănești pentru anul 2018 - iniţiator 

primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. 

7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bu-

getului local la data de 15 decembrie 2017 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – 

Dr. Florinel Constantinescu.  

8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

               Domnul președinte de ședință Dinică Răzvan Codruț supune spre aprobare 

procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2017 și întreabă dacă sunt obi-
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ecțiuni la acest proces-verbal. Se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate, respectiv 

14 voturi „pentru”.  

               Domnul președinte de ședință Dinică Răzvan Codruț supune spre aprobare 

procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.12.2017 și întreabă dacă 

sunt obiecțiuni la acest proces-verbal. Se supune la vot, fiind aprobat în unanimitate, 

respectiv 14 voturi „pentru”.  

               Se supune la vot ordinea de zi: 14 voturi “pentru“ dintr-un nr.de                        

14 consilieri prezenți. 

              Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi „Raport și proiect de hotărâre 

privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești - iniţiator 

primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”. 

                  Comisia juridica - aviz favorabil 

              Comisia buget-finanțe  - aviz favorabil 

              Comisia cultură – aviz favorabil 

               Se ia act de avizul  de legalitate al secretarului orașului Călimănești care este 

”favorabil”. 

              Președintele de ședință întreabă dacă sunt discuții, propuneri, amendamente la 

acest punct. 

              Se supune la vot acest proiect de hotărâre, fiind votat cu un numar de 14 voturi 

„pentru” din totalul de 14 consilieri prezenti: adoptându – se hotărârea nr. 109/2017. 

             Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi „Raport și proiect de hotărâre privind 

stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului 

local pentru anul 2018 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel 

Constantinescu”.  

              Comisia juridica - aviz favorabil 

              Comisia buget-finanţe - aviz favorabil 

              Comisia cultură – aviz favorabil 

              Se ia act de avizul  de legalitate al secretarului orașului Călimănești care este 

”favorabil”. 

     Președintele de ședință întreabă dacă sunt discuții, propuneri, amendamente la 

acest punct. 

             Domnul consilier Vlad Romeo: 

-  Nu înțelege modul de calcul pentru impozitul pe clădiri (doamna Pripas Georgeta 

explică modul de calcul); 

    Domnul consilier Dinică Răzvan Codruț: 

- Pentru clădirile nerezidențiale este o creștere dublă de la 0,4 la 0,8 (domnul pri-

mar face precizarea că evaluările clădirilor trebuie făcută corect, să fie atacate în 

instanță). 

              Proiectul de hotărâre  a fost votat cu un numar de 12 voturi „pentru” și                   

2 ”abțineri” (Dinică Răzvan Codruț și Ciprian Magheru) din totalul de 14 consilieri 

prezenti: adoptându – se hotărârea nr.110/2017. 

                  Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi ”Raport și proiect de hotărâre pri-

vind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de ad-

ministrare a domeniului public și privat al orașului Călimănești - iniţiator primarul ora-

şului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”. 

      Comisia juridica - aviz favorabil 
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              Comisia buget-finanţe - aviz favorabil 

              Comisia cultură – aviz favorabil 

              Se ia act de avizul  de legalitate al secretarului orașului Călimănești care este 

”favorabil”. 

     Președintele de ședință întreabă dacă sunt discuții, propuneri, amendamente la 

acest punct. 

              Proiectul de hotărâre a fost votat cu un numar de 14 voturi „pentru” din totalul 

de 14 consilieri prezenti, adoptându –se hotărârea nr.111/2017. 

             Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi „Raport și proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Călimănești 

nr.35/2011 privind însușirea inventarului domeniului public al Orașului Călimănești - 

iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”. 

      Comisia juridica - aviz favorabil 

              Comisia buget-finanţe - aviz favorabil 

              Comisia cultură – aviz favorabil 

               Se ia act de avizul  de legalitate al secretarului orașului Călimănești care este 

”favorabil”. 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu un numar de 14 voturi „pentru” din totalul 

de 14 consilieri prezenti, adoptându – se hotărârea nr.112/2017. 

             Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Raport și proiect de hotărâre pri-

vind aprobarea Planului de activități al Serviciului Turism, Cultură, Agrement pen-

tru anul 2018 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”. 

              Comisia juridica - aviz favorabil 

              Comisia buget-finanţe - aviz favorabil 

              Comisia cultură – aviz favorabil 

               Se ia act de avizul  de legalitate al secretarului orașului Călimănești care este 

”favorabil”. 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu un numar de 14 voturi „pentru” din totalul 

de 14 consilieri prezenti, adoptându – se hotărârea nr.113/2017. 

             Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Raport și proiect de hotărâre pri-

vind aprobarea Calendarului manifestărilor cu cartea al Bibliotecii ”A.E.Baconsky” 

Călimănești pentru anul 2018 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel 

Constantinescu”. 

              Comisia juridica - aviz favorabil 

              Comisia buget-finanţe - aviz favorabil 

              Comisia cultură – aviz favorabil 

               Se ia act de avizul  de legalitate al secretarului orașului Călimănești care este 

”favorabil”. 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu un numar de 14 voturi „pentru” din totalul 

de 14 consilieri prezenti, adoptându – se hotărârea nr.114/2017. 

     Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi ”Raport și proiect de hotărâre pri-

vind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 15 decembrie 2017 - 

iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu”. 

              Comisia juridica - aviz favorabil 

              Comisia buget-finanţe - aviz favorabil 

              Comisia cultură – aviz favorabil 
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               Se ia act de avizul  de legalitate al secretarului orașului Călimănești care este 

”favorabil”. 

     Proiectul de hotărâre a fost votat cu un numar de 14 voturi „pentru” din totalul 

de 14 consilieri prezenti, adoptându – se hotărârea nr.115/2017. 

                Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi ”Întrebări, interpelări, petiţii şi in-

formarea consilierilor locali”. 

                Domnul consilier Boriceanu Constantin: 

- SC CĂLIMĂNEȘTI SERV SRL este al Consiliul Local Călimănești, nu a pre-

zentat un raport de activitate, când ies din insolvență.  

             Este prezent la ședință domnul comandant al Poliției Orașului Călimănești, 

Salan Gabriel, care vine cu o propunere pentru Consiliul Local în legătură cu amenzile 

plătite la bugetul local de către contravenienți (cei depistați că au depășit limita de vite-

ză). Această propunere constă în achiziționarea unui aparat special (pistol radar foarte 

eficient, acest aparat constând 600 – 700 milioane lei). Domnul primar face precizarea 

că poate fi inițiat un proiect de hotărâre în acest sens.  

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal în două exemplare               

(unul pentru dosarul de ședință, iar celălalt pentru afișare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR, 

      DINICĂ RĂZVAN CODRUȚ                         Jurist NISTOR MARIA SIMINA 

 


