ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

Nr. 3089/28.10.2016
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 27.10.2016, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 350/21.10.2016 a Primarului com. Pietroasele, a
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 13 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local.
La sedinta participa, fara drept de vot domnul Enache Cornel, primarul comunei
Pietroasele si doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-

Badea Adriana – consilier juridic;

-

Petrache Ion – inspector;

-

Serban Ion – consilier primar;

-

Domnul Vasile Marian – director Scoala Pietroasele.

Lucrarile sedintei extraordinare 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 13.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al
sedintei extraordinare din data de 07.10.2016.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 07.10.2016 a fost insusit de
catre domnii consilieri.
Doamna consilier Balaceanu Daniela, presedintele sedintei prezinta ordinea de zi:

1.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local Pietroasele;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilorpublice la
nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017;
3.Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe
anul 2016;
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe
anul 2016;
5. Probleme curente.
Proiectele ordinii de zi se supun la vot fiind aprobate in unanimitate.
Doamna Balaceanu Daniela face cunsocut consilierilor ca pe langa ordinea de zi au mai
aparut 3 proiecte carora le da citire:
1.Proiect de 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;
2.Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009”;
3.Proiect de 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.
Se supun la vot si aceste trei proiecte fiind aprobate in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:

1.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local Pietroasele;
Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare.
Se solicita discutii.
Doamna Matache Aurelia, secretar comuna informeaza consilierii ca potrivit
prevederilor

art.2

din

Ordonanţa

Guvernului

României

nr.35/2002

pentru

aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobată prin Legea
nr.672/2002, consiliile locale adopta regulamente proprii de organizare şi funcţionare, adaptate
specificului unităţii administrativ-teritoriale, pe baza prevederilor regulamentului-cadru prevăzut
în acest act normativ. Regulamentul propriu se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul
consilierilor în funcţie.
Domnul Mocanu Laurentiu arata in cuvantul sau ca insusi lergislatia impune adoptare
Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, adaptat specificului comunei,drept urmare este
de acord cu proiectul initiat.

Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.
In continuare se trece la discutarea urmatorului proiect si anume:

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilorpublice la nivelul
aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017;
Doamna Balaceanu Daniela prezinta materialele proiectului.
Se solicita discutii.
Doamna Badea Adriana, consilier juridic la compartimentul juridic si resurse umane informeaza
consilierii ca a fost instiintata Agentia Nationala a Functionarilor Publici, s-a primit aviz favorabil, acest
plan de ocupare a functiilor publice se se elaboreaza annual si se aproba prin hotarare a consiliului

local.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.
Se trece la discutarea celui de-al treilea proiect de hotarare si anume:
3.Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2016;
Doamna Balaceanu Daniela da cuvantul domnului primar pentru a prezenta materialele ce fac
obiectul proiectului.
Domnul primar informeaza consiliul local ca fondurile bugetare la capitolul care se majoreaza sunt
insuficiente pentru derularea programului bugetar pana la sfarsitul anului, prezentand si raportul intocmit
de domnul Petrache Ion, inspector la compartimentul contabilitate al UAT Pietroasele.
Domnul consilier Tanase Ionel este de accord cu acest proiect conform celor prezentate, sumele
fiind transferate de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.
Se trece la discutarea urmatorului proiect de hotarare:
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2016;
Doamna Balaceanu Daniela, presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a
presenta proiectul de hotarare.
Domnul Primar informeaza consilierii local asupra faptului ca prin adresa AJFP Buzau
nr.137404/05.10.2016, au fost comunicate sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor pentru anul 2016.
Se prezinta in continuare si raportul intocmit de domnul Iosif Aurelian, contabil la Scoala
Gimnaziala Pietroasele si anexa la prezentul proiect.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.
In continuare se trece la discutarea proiectelor de hotarare aparute ulterior si anume:
1.Proiect de 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;
Dupa prezentarea materialelor se solicita discutii.
Domnul consilier Mihaiu Ion este de acord cu acest proiect avand in vedere ca localitatea
Pietroasele este membra ADI, asociatie care va primi noi membri.

Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.
Se trece la discutarea celui de-al doilea proiect aparut ulterior convocarii si anume:
2.Proiect de hotarare pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009”;
Doamna Balaceanu Daniela da cuvantul domnului Primar pentru a prezenta respectivul
proiect.
Domnul primar informeaza ca in conformitate cu legislatia in vigoare două sau mai multe
unităţi administrativ-teritoriale au dreptul să coopereze si să se asocieze, formând asociaţii de
dezvoltare intercomunitare, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică.
Asociaţiile de Dezvolate Intercomunitare se consituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun
a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizării în comun a unor servicii
publice.Prin lansarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-20120, unitățile
administrativ-teritoriale asociate au în vedere întocmirea unui proiect în domeniul gestionării
deșeurilor care să ducă la respectarea prerogativelor trasate prin Strategia Națională

de

Gestionare a Deșeurilor.Conform prevederilor Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Eco Buzău 2009” retragerea sau aderarea oricăror membri se aprobă de către autoritatea
deliberativă a fiecărei unități administrativ-teritoriale asociate.În această situație se află municipiul
Râmnicu Sărat și orașul Nehoiu care prin Consiliul local au aprobat retragerea din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”.
Totodată, domnulprimar

precizeaza că municipiul Râmnicu Sărat și orașul Nehoiu a

aprobat în prezent, readerarea la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” prin
hotărâri de Consiliu local.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.
Se trece la prezentarea ultimului proiect de hotarare aparut ulterior si anume:
3.Proiect de 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.
Dupa prezentarea materialelor proiectului de hotarare doamna Balaceanu Daniela da
cuvantul doamnei secretar pentru a informa consiliul local asupra prezentului proiect.
Doamna Matache Aurelia, secretar comuna arata in cuvantul sau asupra faptului ca in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2016 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici Primaria Pietroasele a organizat examen de promovare
in grad profesional in data de 26.10.2016.
La examen a participat si a fost declarat “admis” doamna Badea Adriana consilier juridic
care a promovat din grad profesional principal in grad profesional superior, conform raportului
final al examenului inregistrat la nr.3042/26.10.2016.
Acest proiect de hotarare este initiat pentru faptul ca este necesar a se emite actul
administrativ privind transformarea postului dintr-un grad in altul .

Nefiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat cu 13 voturi
pentru.
Se trece la discutarea problemelor curente.
Se prezinta adresa nr. 10216/21.09.2016,emisa de Agentia pentru protectia mediului Buzau,
inregistrata la Primaria Pietroasele la nr.2701/21.09.2016 privind obligatia colectarii selective si a
neamestecarii deseurilor.Se insuseste.
Se prezinta adresa emisa de Institutia Prefectului, judetul Buzau cu nr.22474/2016, inregistrata la
Primaria Pietroasele la nr.2995/24.10.2016 cu privire la legalitatea unor hotarari ale consiliului local.
Se ia act de aceasta adresa urmand ca documentatiile tehnico-economice sa fie inanitate Institutiei
Prefectului-judetul Buzau.
In incheiere, doamna Balaceanu Daniela , declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Balaceanu Daniela - Consilier

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

