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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ALUNU 
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat astăzi, 26 noiembrie 2020, cu ocazia desfășurării ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea 
 
 

Ședința extraordinară a Consiliului Local Alunu, județul Vâlcea a fost 
convocată prin Dispoziția Primarului comunei Alunu nr. 320 din 20.11.2020, în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin (2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Ședința extraordinară are următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea rectificării bugetului local pe  

anul 2020; 
2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea situațiilor financiare ale  

comunei Alunu, inclusiv anexele la acestea, încheiate la data de  30.09.2020; 
3. Proiect de hotărâre privitor la  premierea tinerilor din localitatea  

Alunu, Județul Vâlcea, care au împlinit sau vor împlini vârsta de  18 ani, în 
anul 2020; 
 4. Proiect de hotărâre privitor la  conferirea Diplomei de Fidelitate și 
premierea cuplurilor din localitatea Alunu care au împlinit minim 50 de ani de  
căsătorie neîntreruptă, în anul 2020; 
 5. Proiect de hotărâre privitor la achiziționarea unui număr de 450 
pachete cadou, cu ocazia sărbătorilor de  Crăciun; 
 6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea modificării organigramei și 
a  statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Alunu, 
Județul Vâlcea, pe anul 2020; 
 7. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea a doi reprezentanți din 
partea Consiliului Local Alunu în Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale Alunu; 
 8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea nivelurilor pentru  valorile 
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și 
amenzile aplicabile, în anul fiscal 2021; 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, pentru 
anul 2020; 

10. Proiect de  hotărâre privitor la aprobarea împuternicirii şefului 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Alunu, să angajeze 
apăratori aleși pentru acordarea de asistență juridică și reprezentarea 
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Serviciului Public de Alimentare cu  Apă şi Canalizare Alunu  în fața 
instantelor de judecată de orice grad, în dosarul nr. 836/288/2020, aflat pe rolul 
Judecătoriei Horezu. 
          11. Prezentarea  adresei Curții de Conturi nr. 2395/14.10.2020 cu privire 
la prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 
44/2019 din 13.12.2019, emisă pentru UAT comuna Alunu. 

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

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

Lipsește consilierul local Boeangiu Vasile-Pîrvu. 
La ședință participă și primarul comunei Alunu, Birăruți Cristian. 
 
Primarul comunei Alunu propune suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de 

hoărâre privitor la organizarea Focului de artificii cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. 
 
Se supune la vot ordinea de zi, care se aprbă cu 12 voturi pentru. 
 
Domnul președinte de ședință supune la vot procesul verbal al ședinței 

anterioare, care se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 
 

1. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea rectificării bugetului local pe  
anul 2020. 

Prezintă proiectul de hotărâre doamna Ungureanu Eugenia. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
2.  Proiect de hotărâre privitor la aprobarea situațiilor financiare ale  
comunei Alunu, inclusiv anexele la acestea, încheiate la data de  30.09.2020. 

Prezintă proiectul de hotărâre doamna Ungureanu Eugenia. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru și 2 

abțineri (Daju Vasile, Răvaș Gheorghe). 
 
3. Proiect de hotărâre privitor la  premierea tinerilor din localitatea Alunu, 
Județul Vâlcea, care au împlinit sau vor împlini vârsta de  18 ani, în anul 2020. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Intervine doamna secretar general, Boeangiu Luminița, care spune că, dintr-o 

greșeală de tipar, a fost trecută o persoană care nu are domiciliul în comuna Alunu, 
și anume, Cosma Anamaria, fiind 52 de persoane, în loc de 51. 
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local Alunu va fi întocmită pentru 51 de 
persoane. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru și 2 
abțineri (Trăscău Aurelia, Răvaș Nicolae). 
 
4. Proiect de hotărâre privitor la  conferirea Diplomei de Fidelitate și premierea 
cuplurilor din localitatea Alunu care au împlinit minim 50 de ani de  căsătorie 
neîntreruptă, în anul 2020. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru și 1 

abținere (Mărculescu Constantin). 
 
5. Proiect de hotărâre privitor la achiziționarea unui număr de 450 pachete 
cadou, cu ocazia sărbătorilor de  Crăciun. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea modificării organigramei și a  
statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Alunu, 
Județul Vâlcea, pe anul 2020. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru și 1 

abținere (Daju Vasile). 
 
7. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea a doi reprezentanți din partea 
Consiliului Local Alunu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
Alunu. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se fac propuneri pentru reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale Alunu. 

Domnul Ciobanu David îl propune pe domnul Mudava Nichifor, domnul 
Mărculescu Constantin pe doamna Trăscău Aurelia, iar doamna Trăscău Aurelia pe 
domnul Mărculescu Constantin. 

Propunerile fiind făcute și acceptate de membrii Consiliului Local, se trece la 
tipărirea buletinelor de vot. 

Votul va fi secret, iar procedura va fi următoarea: tăierea cu o linie peste 
numele candidaților înscriși în buletinul de vot, în cazul în care nu se dorește alegerea 
acestora în funcția de reprezentat al Consiliului Local Alunu în Consiliul de 
Administrație al Școlii Gimnaziale Alunu. 

Buletinele de vot vor fi înmânate fiecărui consilier local de către președintele 
de ședință, Mudava Nichofor. Votarea se va face în cabina de vot amenajată în acest 
scop, iar buletinele de vot vor fi introduse în urna aflată la masa prezidiului. 

Membrii Consiliului Local Alunu sunt de acord cu procedura de vot. 
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Buletinele de vot au fost tipărite cu numele consilierilor locali propuși. Au 
fost semnate și ștampilate de către președintele de ședință, domnul Mudava Nichifor 
și secretarul general al UAT Comuna Alunu, doamna Boeangiu Luminița. 

În urma procesului de alegere, prin vot secret, s-au obținut următoarele 
rezultate: 

- Mudava Nichifor – 12 voturi pentru 
- Trăscău Aurelia – 2 voturi pentru 
- Mărculescu Constantin – 11 voturi pentru 
- 1 vot anulat. 
Reprezentanții Consiliului Local Alunu în Consiliul de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Alunu sunt: Mudava Nichifor și Mărculescu Constantin. 
 
8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea nivelurilor pentru  valorile 
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și 
amenzile aplicabile, în anul fiscal 2021. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 
ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, pentru anul 
2020. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Intervine doamna secretar general, Boeangiu Luminița, care spune că, dintr-o 

greșeală de tipar, în statul de funcții a fost trecută doamna Vlăduțu Cristina, care nu 
mai este salariata Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Alunu, în 
loc de Mihalcea Dorina-Delia. 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Alunu va fi întocmită corect, la funcția 
de casier fiind trecută doamna Mihalcea Dorina-Delia. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru și 2 
abțineri (Daju Vasile și Mihalcea Vicențiu). 
 
10. Proiect de  hotărâre privitor la aprobarea împuternicirii şefului Serviciului 
Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare Alunu, să angajeze apăratori aleși 
pentru acordarea de asistență juridică și reprezentarea Serviciului Public de 
Alimentare cu  Apă şi Canalizare Alunu  în fața instantelor de judecată de orice 
grad, în dosarul nr. 836/288/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Horezu. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor și Rada Corina Maria. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 8 voturi pentru și 4 abțineri 
(Daju Vasile, Răvaș Gheorghe, Răvaș Nicolae, Mihalcea Vicențiu). 
 
11. Prezentarea  adresei Curții de Conturi nr. 2395/14.10.2020 cu privire la 
prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 
44/2019 din 13.12.2019, emisă pentru UAT comuna Alunu. 
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Doamna Ungureanu Eugenia dă citire adresei menționate mai sus și a unor 
măsuri care vor fi îndeplinite până la data de 28.02.2021. 
 
12. Proiect de hoărâre privitor la organizarea Focului de artificii cu ocazia 
Sărbătorilor de Iarnă. 

Prezintă proiectul de hotărâre domnul Mudava Nichifor. 
Focul de artificii se va realiza dacă contextul epidemiologic va permite 

organizarea de astfel de evenimente. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
13. Interpelări 

Doamna Rada Corina Maria informează Consiliul Local Alunu că primarul 
comunei Alunu le-a comunicat să se mute din sediul Primăriei Alunu în sediul 
Uzinei de Apă din satul Igoiu sau la Stația de Epurare din satul Alunu. 

De asemenea, spune că nu beneficiază de sporul CFP, și a întocmit un act 
adițional perin care solicită acest spor, însă, Șeful de Serviciu i-a comunicat că 
primarul nu este de acord cu acordarea acestui spor. 

Primarul comunei Alunu spune că a solicitat mutarea compartimentului 
Contabilitate din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, 
întrucât angajații Primăriei nu dispun de spații conforme pentru desfășurarea 
activității în bune condiții.  

Domnul Daju Vasile întreabă dacă aceste locații dispun de internet, telefonie 
și încălzire.  

Primarul comunei Alunu spune că a oferit sprijin atât financiar, cât și material 
pentru întreținerea și funcționarea în bune condiții a sistemului de alimentare cu apă 
potabilă a comunei Alunu.   

Doamna Rada Corina informează că datoriile Serviciului sunt de 150.000 lei 
la diverși furnizori, iar salariile sunt achitate inclusiv pe luna septembrie 2020. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 


