ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

Nr._____/17.06.2016
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 16.06.2016, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al comuneiPietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.213/10.06.2016 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 Zaplaic Virgil.
La sedinta participa, fara drept de vot doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc;
-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 modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a
Comunei Pietroasele, judetul Buzau, pentru perioada 2014-2020.
2.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 30.05.2016 a fost insusit de
catre domnii consilieri si nu au fost obiectiuni.

In continuare presedintele sedintei supune la vot proiectul de pe ordinea de zi.
Cu 11 voturi pentru proiectul se aproba.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a
Comunei Pietroasele, judetul Buzau, pentru perioada 2014-2020.
Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare.
Se solicita discutii.
Domnul viceprimar, presedinte de sedinta informeaza asupra faptului ca prin adresa
nr.6892/09.05.2016, inregistrata la Primaria comunei Pietroasele la nr.1468/11.05.2016, Consiliul
Judetean Buzau informeaza ca la nivelul judetului mai multe UAT-uri au demarat procesul de
accesare a fondurilor europene, fiind impetuos necesar ca una din conditiile de eligibilitate a
proiectelor sa fie obligativitatea includerii investitiei respective in Strategia de Dezvoltare Locala
si totodata in Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Buzau.In acest sens se modifica
cap.VIII ,,Portofoliul de proiecte de dezvoltare pentru perioada 2014-2020” din Strategia de
Dezvoltare Locala a comunei Pietroasele pentru perioada 2014-2020.
Domnul Vilcu Nicolae intreaba daca putem sa accesam fonduri pentru dezvoltarea
comunei.
Domnul viceprimar informeaza consilierii ca in perioada urmatoare vom putea accesa
fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii socio-sanitare, a retelei de utilitati
publice, de modernizare si dotare a infrastructurii cultural - educative, precum si
modernizarea infrastructurii sportive si de agrement la nivelul intregii commune.
Domnul Mihaiu Ion arata in cuvantul sau ca este de accord cu acest proiect avand in
vedere faptul ca accesarea fondurilor europene este in beneficiul comunei contribuind la
dezvoltarea economica si sociala a acesteia.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 11
voturi pentru.
In continuare se trece la discutarea problemelor curente.
Se discuta cererea cu nr.1620/27.05.2016 a domnului Ungureanu Florin, preot la Parohia Dara
care solicita acordarea unui ajutor financiar pentru constructia gardului ce imprejmuieste
cimitirul Bisericii - Se aproba, in limita fondurilor disponibile.
In incheiere, domnul Banica Ionel , declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre
cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
COMUNEI,
Consilier ,
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Matache Aurelia

