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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ALUNU 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi, 15 decembrie 2020, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a 

Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea 
 
 

Ședința ordinară a Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea a fost convocată 
prin Dispoziția Primarului comunei Alunu nr. 379 din 09.12.2020, în conformitate 
cu prevederile art. 133 alin (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 
 

Ședința ordinară are următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privitor la validarea Dispoziției Primarului nr.  

375/08,12,2020, privind rectificarea bugetului local al comunei Alunu, sursa A 
și sursa G, pe anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei  
Alunu, pe anul 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a  
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Alunu, județul Vâlcea, pentru 
perioada 2021-2027 

4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de  
Organizare și Funcționare al Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea; 

5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Programului de măsuri  
pentru gospodărirea comunei Alunu. 

6. Interpelări. 
  
La ședința Consiliului Local Alunu participă următorii consilieri locali:  

Boeangiu Vasile-Pîrvu, Bolovan Ion-Alin, Ciobanu David, Daju Vasile, Marina 
Silviu-Emilian, Mărculescu Constantin, Mihalcea Vicențiu, Mitu Gheorghe, 
Mudava Nichifor, Răvaș Nicolae, Trăscău Aurelia, Bumbaru Denisa-Maria și Răvaș 
Gheorghe. 

La ședință participă și primarul comunei Alunu, Birăruți Cristian și 
Ungureanu Eugenia, inspector în cadrul Compartimentului Contabilitate și Inspecție 
Fiscală. 
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Primarul comunei Alunu propune suplimentarea ordinei de zi cu: 
 
1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea revocării HCL Alunu nr. 21 

din 20.02.2020 privind aprobarea implementării proiectului pentru obiectivul 
de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Alunu cu 
localitățile aparținătoare (Alunu, Bodești, Coltești, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, 
Roșia), județul Vâlcea”; 

2. Proiect de hotărâre privitor la implementarea proiectului „Dezvoltarea 
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de integrare 
a activităților de transport, distribuție si consum final în comuna Alunu si 
localitatile apartinatoare (Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Roşia, 
Ocracu)”, județul Vâlcea”. 

 
Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, precum și suplimentarea 

acesteia cu cele două proiecte de hotărâre menționate, care se aprobă în unanimitate 
de voturi. 

Domnul președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței 
anterioare, care se aprobă în unanimitate de voturi. 

 
1. Proiect de hotărâre privitor la validarea Dispoziției Primarului nr.  

375/08,12,2020, privind rectificarea bugetului local al comunei Alunu, sursa A 
și sursa G, pe anul 2020; 

Prezintă proiectul de hotărâre doamna Ungureanu Eugenia. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru. 

 
            2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei  
Alunu, pe anul 2020; 

Prezintă proiectul de hotărâre doamna Ungureanu Eugenia. 
Doamna Ungureanu Eugenia spune că rectificarea bugetului local al comunei 

Alunu constă în: 
- includerea în bugetul local a sumei de 210 mii lei pentru plata drepturilor 
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare. 
Această sumă reprezintă plata drepturilor salariale pe luna octombrie 2020 și a 
concediilor aferente anului 2020. 
- suplimentarea bugetului pentru achiziționarea a 200 bucăți lămpi stradale LED 
SMD 30W și 10. buc senzori lumină exterioară 25a, în valoare totală de 15,50 mii 
lei, conform referatului d-lui Popescu Ion, nr. 14939/15.12.2020 
- suplimentarea bugetului cu suma de 31,50 mii lei, în vederea achiziționării a 300 
mc nisip, 10 tone sare, precum și transportul aferent, conform referatului nr. 14892 
din 14.12.2020, întocmit de Andreescu Nicolae-Adrian. 
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- virarea înre articole la capitolul 65.02 – Învățământ, conform adresei Școlii 
Gimnaziale Alunu nr. 836/14.12.2020. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse, care se aprobă 
în unanimitate de voturi. 
 

3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a  
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Alunu, județul Vâlcea, pentru 
perioada 2021-2027. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Intervine domnul Boeangiu Vasile-Pîrvu și spune că suma este insuficientă 

pentru elaborarea Strategiei. 
În urma discuțiilor purtate între consilierii locali și primarul comunei Alunu, 

se propune suma de 17.000 lei fără TVA, pentru achiziția serviciilor de elaborare a 
Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Alunu pentru perioada 2021-2027. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse, care se aprobă 
în unanimitate de voturi. 
 

4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea. 

Prezintă proiectul de hotărâre doamna secretar Boeangiu Luminița. 
Domnul consilier local Boeangiu Vasile-Pîrvu propune ca la art. 26, punctul 

„e” din Regulament „alte situații”, să se considere absență motivată de la ședințele 
Consiliului Local „situații neprevăzute apărute în ziua ședinței, care să fie anunțate 
telefonic, verbal sau prin alte mijloace”. 

În urma discuțiilor purtate, membrii Consiliului Local Alunu nu au fost de 
acord cu această propunere. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Programului de măsuri  
pentru gospodărirea comunei Alunu. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru. 

 
6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea revocării HCL Alunu nr. 21 

din 20.02.2020 privind aprobarea implementării proiectului pentru obiectivul 
de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Alunu cu 
localitățile aparținătoare (Alunu, Bodești, Coltești, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, 
Roșia), județul Vâlcea”. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru. 
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7. Proiect de hotărâre privitor la implementarea proiectului „Dezvoltarea 
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii 
nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientă în operare, precum și de integrare 
a activităților de transport, distribuție si consum final în comuna Alunu si 
localitatile apartinatoare (Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Roşia, 
Ocracu)”, județul Vâlcea”. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru. 

 
8. Interpelări 
Doamna consilier local Trăscău Aurelia propune ca desfășurarea ședințelor 

Consiliului Local Alunu să se desfășoare începând cu ora 16.30, deoarece unor 
consilieri locali programul de lucru nu le permite participarea la ședință începând cu 
orele 15.00, ei terminând programul de lucru la ora 16.00. 

Propunerea a fost susținută de 10 consilieri locali iar 3 consilieri locali s-au 
abținut (Boeangiu Vasile-Pîrvu, Daju Vasile, Mitu Gheorghe). 
 

Întrucât nu mai sunt alte puncte de dezbătut, președintele de ședință declară 
ședința Consiliului Local Alunu închisă.  

Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
Președinte de ședință,                                                       Secretar general comună 
Mudava Nichifor                                                                  Boeangiu Luminița 
 
 
 
 
 
 
 


