ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

Nr.2466 / 26.08.2016
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 26.08.2016, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comuneiPietroasele.

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.277/19.08.2016 a Primarului com. Pietroasele, a
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 11 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat domnul Mocanu Laurentiu si
domnul Tescan Neculai Miron.
La sedinta participa, fara drept de vot doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;

Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de catre doamna
Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul avizierului si pagina de internet si cuprinde
urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Caminului Cultural din
satul Pietroasele, in suprafata de 22 m.p, cu destinatia Sediu secundar Birou Notarial, aflat in
domeniul public al comunei, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau.
2.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Complexului Comercial din
Piata Pietroasele, in suprafata de 31 m.p, cu destinatia activitati de prestari servicii (croitorie), aflat
in domeniul public al comunei, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau.
3.Probleme curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local al comunei sunt deschise de catre doamna
Matache Aurelia, secretar comuna, care anunta ca sedinta este legal constituita, fiind convocata in
termen legal prin dispozitia domnului primar, apoi anunta cvorumul sedintei.
Doamna Matache Aurelia, secretar comuna:
,,Buna ziua domnilor consilieri.Din numarul total de 13 membri ai Consiliului Local sunt prezenti
11.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 04.08.2016 a fost insusit de catre
domnii consilieri si nu au fost obiectiuni.

In continuare presedintele sedintei, doamna Andras Georgeta supune la vot ordinea de zi.
Cu 11 voturi pentru proiectele se aproba.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Caminului Cultural din
satul Pietroasele, in suprafata de 22 m.p, cu destinatia Sediu secundar Birou Notarial, aflat in
domeniul public al comunei, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau.
Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare.
Se solicita discutii.
Domnul Filip Stefan este de acord cu acest proiect , fiind benefic pentru comuna Pietroasele
deschiderea unui birou notarial, prin acest lucru ajutand cetatenii comunei.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 11 voturi
pentru.
In continuare se trece la discutarea urmatorului proiect si anume:
2.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Complexului Comercial din
Piata Pietroasele, in suprafata de 31 m.p, cu destinatia activitati de prestari servicii (croitorie), aflat
in domeniul public al comunei, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau.
Doamna Andras Georgeta da cuvantul domnului primar pentru prezentarea materialelor ce fac
obiectul proiectului.
Domnul primar informeaza consilierii ca in sedinta anterioara a fost aprobata cererea privind
inchirierea spatiului respectiv in vederea prestarii unei activitati de croitorie.
Totodata prin raportul intocmit de doamna Tabirca Daniela se aduce la cunostinta faptul ca
cererea doamnei Alexandru Ghe.Valerica, administrator al firmei I.I Alexandru Ghe. Valerica, pentru
inchirierea unui spatiu din incinta Complexului Comercial din Piata Pietroasele, in vederea desfasurarii de
activitati de prestari servicii (croitorie), a fost aprobata in sedinta anterioara.
Domnul consilier Mihaiu Ion este de acord cu aceasta inchiriere prin faptul ca se da utilitate
spatiului care pe langa faptul ca va fi intretinut va aduce si bani la bugetul local din chirie.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 11 voturi
pentru.
Se trece la discutarea problemelor curente.
Se discuta cererea cu nr.2419/24.08.2016 a doamnei Serbanoiu Mariana Roxana care solicita
inchirierea spatiului din sala mica a Caminului Cultural Pietroasele, in vederea deschiderii unui café-bar,
mentionand faptul ca la momentul actual este in proces de deschidere a firmei. - Se aproba, cu respectarea
legislatiei in vigoare.
Totodata domnul primar aduce la cunsotinta faptul ca pana in anul 2015 in codul fiscal se
preciza ca pentru plata salariilor/indemnizatiilor persoanelor cu handicap se asigura de la bugetul
de stat minim 90 %, iar din acest an nu se mai precizeaza “minim 90 %” ci faptul ca bugetul
statului asigura pana la 90 % conform unei circulare primita in luna august.
Ca o consecinta a celor spuse de catre domnul primar orice inchiriere care aduce bani la
bugetul local este benefica.
Domnul primar in continuare aduce la cunostinta Consiliului Local informarea cu
nr.17.584/2016 emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si transmisa de
Institutia Prefectului-judetul Buzau, inregistrata la Primaria Pietroasele cu nr.2359/17.08.2016

privind consecintele negative generate de retragerea UAT-urilor din cadrul asociatiilor de
dezvoltare intercomunitara, in special in ceea ce priveste implementarea proiectelor finantate din
fonduri europene.Se insuseste spre analizare.
In continuare se prezinta informarea cu nr.10777/19.08.2016 transmisa de Consiliul
Judetean, inregistrata la Primaria Pietroasele la nr. 2390/22.08.2016 cu privire la consecintele
generate de retragerea UAT-urilor din cadrul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara privind
renuntarea unilaterala la contractual de delegare a serviciilor de apa/apa uzata/ colectare a
deseurilor dar si consecintele negative referitoare la implementarea proiectelor finantate din
fonduri europene. Se insuseste spre analizare.
Domnul Primar aduce la cunostinta consilierilor locali sa ia act de aceste comunicari, iar in
situatia in care se va recurge la varianta retragerii comunei Pietroasele din A.D.I. Buzau, va fi un
impact negativ si asupra comunitatii locale in ceea ce priveste furnizarea apei cat si serviciului
prestat de RER Buzau. Deasemenea mai informeaza ca serviciile prestate sunt de buna calitate si
faptul ca la nivelul comunei cele 3 foraje sunt nefunctionale, acest lucru presupunand un efort
financiar mare din partea Primariei pentru a le da functionalitate. In continuare domnul Primar
face apel consilierilor sa mediteze si sa analizeze asupra acestor lucruri, considerand ca daca
Primaria Pietroasele se mentine in cadrul acestei organizatii ar fi posibil ca in continuare sa
beneficieze de accesarea fondurilor europene pentru demararea multor proiecte la nivel local.
Se aduce la cunostinta situatia doamnei Andras Georgeta cu privire la radierea din
evidentele Primariei a unui autoturism, proprietatea sotului sau (decedat), instrainat catre o
persoana pe care nu o cunoaste. Se insuseste.
Se prezinta circulara emisa de Inspectoratul pentru situatii de urgenta Buzau cu
nr.1107045/2016 privind anumite masuri in vederea realizarii unui sistem judetean si local care sa
poata sa fie conectat in Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a
populatiei.Prin urmare se impune ca la nivelul tuturor localitatilor sa se intreprinda masuri pentru
ca sirenele de alarmare existente sa fie conectate la sistemul judetean. Se insuseste.
In incheiere, doamna Andras Georgeta , declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier ,

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

