HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare
al Consiliului Local Pietroasele












Consiliul local al comunei Pietroasele,
Având în vedere :
expunerea de motive a primarului comunei Pietroasele înregistrată la
nr. 2915/14.10.2016;
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul C.L.
Pietroasele, înregistrat la nr. 3070/ 27. 10.2016;
raportul intocmit de secretarul comunei, înregistrat la nr.
2913/14.10.2016;
prevederile O.G.nr. 35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 673/2002;
dispoziţiile prevăzute în capitolul III, Secţiunea a 4-a, din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;
prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 20/2008
privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale;
prevederile Legii nr. 393 /2004
privind Statutul alesilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTARĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local
Pietroasele,
prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr. 40/30.10.2012.
Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va
transmite autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Balaceanu Liliana Daniela

Nr.63/27.10.2016

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Matache Aurelia

Această hotărâre a fost aprobata de Consiliul local Pietroasele în şedinţa
ordinară din data de 27.10.2016, cu respectarea prevederilor art 45 alin
(1) din Legea nr.215/2001, cu un număr de 13 voturi ”pentru”, “împotriva” si - „abţineri”, din numărul total de 13 în funcţie şi 13
consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul
aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017
Consiliul local al comunei Pietroasele, jud.Buzau,
Avand in vedere:
-prevederile Ordinului nr.7660/24.08.2006, privind aprobarea Instructiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, emis de Ministerul
Administratiei si Internelor – Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
-raportul compartimentului juridic, inregistrat la nr. 3503/24.08.2015;
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, inregistrata la
nr.3504/24.08.2015;
-avizul ANFP Bucuresti nr.45564/2016, inregistrat la Primaria comunei Pietroasele
la nr.2729/22.09.2016;
-raportul de avizare al comisiilor pe domenii;
-prevederile art.115, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice la nivelul aparatului de
specialitate al primarului pe anul 2017, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta
Balaceanu Liliana Daniela

Nr. 64/27.10.2016

contrasemneaza
secretar,
Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru,- voturi impotriva, abtineri, - absenti.

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE
JUDETUL BUZAU
Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com

HOTARARE
privind modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele
pe anul 2016
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-referatul inspectorului compartimentului buget-finante, inregistrat la Primaria
comunei Pietroasele la nr.2937/18.10.2016;
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, inregistrata la
nr.2935/18.10.2016;
-prevederile art.49,alin.(4); (6) si (7) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, completata si modificata;
-rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii;
-prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta,
Balaceanu Daniela Liliana

Nr.65
Data: 27.10.2016

contrasemneaza,
secretar,
Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru, - voturi impotriva, abtineri,- absenti.

Anexa la Hotararea nr.65/27.10.2016

Sectiunea de Functionare
Cheltuieli total

0 mii lei

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale
- 50 mii lei
Sub.cap. 54.02.50 – alte servicii publice generale
-titlul 10 cheltuieli de personal
- 50 mii lei
______________________________________________
Cap.51.02. – Servicii publice generale
35 mii lei
Subcap.51.01.03-autoritati executive
Titlul 20-bunuri si servicii,reprez.
35 mii lei
-furnituri birou - 3
-mat.curatenie – 3
-telef.fixa si mobile – 5
-mat.si prest. servicii – 14
-rep.curatenie – 5
-protocol si reprez. – 3
-alte bunuri si servicii – 2
____________________________________________________________
Cap.66.02. – sanatate
2 mii lei
Subcap.66.02.08.-servicii sanatate publica
- Titlul 10
2 mii lei
________________________________________________________________
Cap.70.02. Servicii si dezv.publica
13 mii lei
Subcap.70.02.50 – alte servicii de dezv.publica
- Titlul 20-bunuri si servicii
13 mii lei

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele
pe anul 2016
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-raportul nr.1146/12.10.2016 intocmit de Scoala Gimnaziala Pietroasele, inregistrat
la Primaria comunei Pietroasele nr.2894/14.10.2016;
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, inregistrata la nr
2950 / 18.10.2016;
-adresa AJFP Buzau nr.137404/05.10.2016, de comunicare a sumelor defalcate din
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru anul 2016,
inregistrata la Primaria Pietroasele la nr.2834/06.10.2016;
-prevederile art.1, art.2, pct 47, art.19, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, actualizata;
-prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
actualizata;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Local;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2016,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta,
Balaceanu Daniela Liliana
contrasemneaza,
secretar,
Matache Aurelia

Nr.66
Data: 27.10.2016
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru, - voturi impotriva, abtineri, - absenti.

Anexa la Hotararea nr.66/27.10.2016

Sectiunea de Functionare
Venituri total
Cap. 11.02 – sume def.din TVA
Sub.cap. 11.02.02 – sume din TVA pt.finantarea
chelt.la invatamant
Cheltuieli total
Cap.65.02. – Invatamant
Titlul 10 – cheltuieli de personal
-Invatamant prescolar – 9000
-Invatamant Ptimar – 23000
-Invatamant secundar inferior - 28000

60 mii lei

60 mii lei
60 mii lei
60 mii lei
60 mii lei
60 mii lei

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzau 2008” la care
comuna Pietroasele este membru asociat
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, inregistrata
la nr.3007/25.10.2016;
-raportul compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la
nr.3006/25.10.2016;
-adresa nr.1191/24.10.2016, emisa de A.D.I ,,Buzau 2008”, inregistrata
la Primaria comunei Pietroasele la nr.2999din 24.10.2016;
-prevederile HCL nr.48/2008, privind asocierea comunei Pietroasele,
prin Consiliul Local Pietroasele, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Buzau 2008”;
-prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicata, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu
apă şi de canalizare, republicata, art. 13 din Statutul Asociatiei;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba primirea in calitate de noi membri a comunei Movila
Banului.

Art.2 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008”, prin Actul Adiţional, in mod
corespunzator.
Art.3 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”Buzau 2008”, prin Actul Adiţional, in mod corespunzator.
Art.4 Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local Pietroasele în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzau 2008”
să voteze în favoarea aprobarii primirii in calitate de noi membri a comunei
Movila Banului precum si in favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau
2008” .
Art.5 Se împuterniceşte Dl. Enache Cornel, primar al comunei
Pietroasele, cetăţean român, născut la data de 16.02.1955, la Pietroasele,
domiciliat în sat Pietroasele, com. Pietroasele, jud. Buzau, posesor al C.I seria
XZ nr.408366, eliberată de SPCLEP Sahateni, la data de 06.03.2009, să
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Pietroasele Actele Adiţionale.
Art.6 Se împuterniceşte Dl. Raicu Constantin, cetăţean român, născut la
data de 11.01.1962, la Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Jud. Buzău,
Mun.Buzău, Str. Ion Heliade Rădulescu, posesor al C.I. seria XZ, nr. 292879,
eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 03.04.2006, să îndeplinească
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzău
2008” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei
Buzău.
Art.7 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta
Balaceanu Daniela Liliana

Nr.67

contrasemneaza
secretar,
Matache Aurelia

Data:27.10.2016

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru, - voturi
impotriva,- abtineri, - absenti.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
Pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009”

-

-

-

-

-

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
adresa
Consiliului
Județean
Buzău
înregistrată
sub
nr.12884/10.10.2016;
expunerea de motive a Primarului înregistrată la nr.3023/25.10.2016;
avizul de legalitate al secretarului dat pe proiectul de hotarare;
prevederile Hotărârii Consiliuli local al comunei Pietroasele nr.
10/2009 privind aprobarea participării comunei Pietroasele prin
Consiliul local, în calitate de asociat, la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Eco Buzău 2009”;
prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat
nr. 81/2015 privind retragerea municipiului Râmnicu Sărat din
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”;
prevederile Hotărârii Consiliului local al orașului Nehoiu nr. 21/2015
privind retragerea orașului Nehoiu din cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”;
prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Râmnicu Sărat
nr. 175/2012016 privind aprobarea readerării, cu calitatea de
membru asociat, a municipiului Râmnicu Sărat la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”;
prevederile Hotărârii Consiliului local al orașului Nehoiu nr. 65/2016
privind aprobarea readerării, cu calitatea de membru asociat, a
orașului Nehoiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Eco
Buzău 2009”;

- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco
Buzău 2009”;
- art. 10 din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile publice
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de
salubrizare a localităților;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.”e” şi art. 45 alin.(2) lit. „f” din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se ia act de readerarea, cu calitatea de membru asociat, a
municipiului Râmnicu Sărat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco
Buzău 2009”.
Art.2. Se ia act de readerarea, cu calitatea de membru asociat, a
orașului Nehoiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău
2009”.
Art.3. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va asigura
comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate.

Presedinte de sedinta
Balaceanu Daniela Liliana

Nr.68
Data:27.10.2016

contrasemneaza
secretar,
Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru, - voturi
impotriva, - abtineri, - absenti.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind transformarea postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional
principal, gradatia 2, clasa de salarizare 38 a d-nei Badea Adriana in functia de
consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradatia 2, clasa de
salarizare 49,in urma promovarii in grad profesional
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-expunerea de motive initiata de Primarul comunei, inregistrata la nr.3062
/27.10.2016;
-raportul secretarului comunei inregistrat la nr.3061/27.10.2016;
-prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
-prevederile art. 63-65 din Legea nr. 188/1999, R2, privind statutul
functionarilor publici, cu completarile si modificarile ulterioare”;
-prevederile punctului nr.6-8 si nr. 23 din Legea nr. 140/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici;
-raportul final al examenului nr. 3042/26.10.2016;
-prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica
locala, republicata,
HOTARASTE:
Art.1 . Se aproba transformarea postului de consilier juridic, clasa I, grad
profesional principal, gradatia 2, clasa de salarizare 38 a d-nei Badea Adriana in
functia de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradatia 2, clasa de
salarizare 49,in urma promovarii in grad profesional.

Art.2. Compartimentul juridic si resurse umane va pune in practica
prevederile prezentei hotarari.
Art.3 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta,
Balaceanu Liliana Daniela

Nr.69
Data:27.10.2016

contrasemneaza,
secretar,
Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru, - voturi
impotriva, - abtineri, - absenti.

