ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

Nr.2777 / 30.09.2016
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.09.2016, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comuneiPietroasele.

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.295/23.09.2016 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 Mihaiu Ion si domnul
Tescan Neculai Miron.
La sedinta participa, fara drept de vot domnul Grapa Stefan, secretar delegat comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;
-d-nul Zainescu Mateiu-delegat satesc.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de catre domnul
Grapa Stefan, secretarul delegat al comunei, prin intermediul avizierului si pagina de internet si
cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind privind inchirierea unui spatiu din incinta Caminului
Cultural Pietroasele – sala mica, in suprafata de 64 m.p, cu destinatia activitati comerciale (cafébar), aflat in domeniul public al comunei, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau;
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul
2016;
3.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
4. Probleme curente.
Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local al comunei sunt deschise de catre domnul
Grapa Stefan, secretar delegat comuna, care anunta ca sedinta este legal constituita, fiind
convocata in termen legal prin dispozitia domnului primar, apoi anunta cvorumul sedintei.
Domnul Grapa Stefan, secretar delegat comuna:
,,Buna ziua domnilor consilieri. Din numarul total de 13 membri ai Consiliului Local sunt prezenti
11.
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 25.08.2016 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.
Doamna Andras Georgeta anunta ca pe langa ordinea de zi a sedintei a mai aparut un
proiect si anume:
“Proiect de hotarare privind comercializarea produselor agricole in targul duminical din
Piata Comunala Pietroasele.”
Se supune la vot si acest proiect fiind aprobat cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind privind inchirierea unui spatiu din incinta Caminului
Cultural Pietroasele – sala mica, in suprafata de 64 m.p, cu destinatia activitati comerciale (cafébar), 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 un lucru bun pentru tineretul din comuna
Pietroasele deschiderea unui café-bar, prin acest lucru tinerii din comuna noastra avand unde sa-si
petreaca timpul liber.
Domnul Mares Marcel arata in cuvantul sau ca o consecinta a celor prezentate ca orice
inchiriere care aduce bani la bugetul local este benefica.
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:
22.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul
2016;
Doamna Andras Georgeta da cuvantul domnului primar pentru prezentarea materialelor ce
fac obiectul proiectului.
Domnul primar informeaza consilierii ca s-au comunicat de catre AJFP Buzau prin adresa
nr.123813/2016 sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor pentru anul 2016, pentru plata hotararilor judecatoresti si a deficitului inregistrat pe luna
septembrie 2016 la cheltuieli de personal.
Totodata prin raportul intocmit de domnul contabil al scolii Iosif Aurelian este prezentata situatia
privind repartizarea acestor sume.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 11 voturi
pentru.
Se trece la hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Mares Marcel propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni pe doamna
consilier Balaceanu Liliana Daniela.
Domnul Mocanu Laurentiu propune de asemenea pe doamna consilier Balaceanu Daniela.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot fiind aprobate in unanimitate.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare aparut ulterior si anume:
“Proiect de hotarare privind comercializarea produselor agricole in targul duminical din
Piata Comunala Pietroasele.”

Doamna Andras Georgeta da cuvantul domnului primar pentru prezentarea materialelor ce
fac obiectul proiectului.
Domnul primar aduce la cunostinta faptul ca s-au primit sesizari atat verbale cat si scrise din
partea unor cetateni cu privire la vanzarea produselor agricole(cereale) in targul duminical din Piata
comunala Pietroasele prin masurarea cu duble mai mici decat cele corespunzatoare.Totodata considera ca
prin masurarea produselor agricole cu aceasta unitate de masura (dublu) intre comerciantii si
producatorii agricoli se produce o concurenta neloiala.
Se prezinta in continuare si raportul intocmit de domnul Grapa Stefan, inspector la
Compartimentul Agricol al UAT Pietroasele
Domnul consilier Mares Marcel considera ca prin acest lucru se asigura o egalitate intre
comercianti si producatori agricoli fiind de acord cu proiectul initiat.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 11 voturi
pentru.
Se trece la discutarea problemelor curente.
Se prezinta dispozitia nr.28/2/07.09.2016 privind modificarea bugetului local al UAT Pietroasele
precum si procesul verbal nr. 2467 incheiat la data de 25.08.2016 cu ocazia desemnarii delegatului satesc
din satul Ciltesti, acestea fiind insusite de catre Consiliul Local.
Se discuta cererea cu nr.2537/02.09.2016 a domnului Filigeanu Valentin din comuna Pietroasele,
care solicita acordarea unui ajutor de inmormantare pentru mama sa. Aceasta cerere se respinge din lipsa
de fonduri la bugetul local.
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 DELEGAT AL COMUNEI,
Grapa Stefan

