ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 24.07.2014, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.145 din 17.07.2014 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.
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:
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc si Badulescu Mircea in calitate de mebru al
Partidului Democrat Liberal.
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 constatarea incetarii de drept a unui
mandat de consilier local.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local.
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 primarului nr 145 din 17 07.2014, 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.
Totodata procesul verbal de la sedinta din data de 02.07.2014, este insusit de consiliul local.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea
domnului Mocanu Laurentiu, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul consilier Mocanu Laurentiu, presedintele sedintei:
,,Buna ziua si bine ne-am reintalnit.
Supun votului dumneavoastra proiectele de pe ordinea de zi,aducand la cunostinta ca
la data de 22.07.2014, domnul primar a considerat oportun initierea unui proiect de
hotarare, dupa cum urmeaza:

Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii unei sume de la proiectul de
investitie “ Centrul local de informare turistica” catre proiectul de investitii Amenajarea si
renovarea unui spatiu cu destinatia de piata agroalimentara in comuna Pietroasele”.
Ordinea de zi si proiectul de hotarare initiat ulterior se supun la vot.
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Ordinea de zi care se regaseste in dispozitia primarului nr. 145 din
17.07.2014 ,respectiv: 1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui
mandat de consilier.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier
local.
3. Probleme curente
Ordine de zi a fost supusa la vot fiind aprobata cu 11 voturi pentru,iar proiectul de
hotare aparut ulterior fiind supus la vot a fost aprobat cu 8 voturi pentru.
Domnii: Anghelache Cornel, Mihaiu Ion si Valcu Nicolae, se abtin, invocand ca
problemele de mare importanta domnul primar le abordeaza pe ultima suta de metri si
considera ca prezentul proiect de hotarare introdus pe ordinea de zi este pe langa lege.
Se ia act de cererea d-lui Badina Dumitru prin care informeaza ca renunta la functia
de consilier local deoarece va pleca la copii in Franta, respectiv Anglia.
In continuare d-nul viceprimar da citire adresei emisa de Partidul Democrat Liberal in
care se propune pentru functia de consilier local Pietroasele pe d-nul Badulescu Mircea care
este membru activ PDL la pozitia 10 la alegerile locale de pe lista de consilieri locali ai
comunei Pietroasele.
Domnul consilier Mocanu Laurentiu, presedintele sedintei, invita pe d.nul viceprimar
pentru a da citire proiectului de hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui
mandat de consilier local, in care se constata incetarea de drept a unui mandat de consilier
in urma demisiei din functia de consilier local a d-lui Badina Dumitru ales in consiliul local
Pietroasele pe lista organizatiei locale Pietroasele a PDL si drept consecinta se declara
vacant un mandat de consilier local de pe lista acestui partid.
Se supune la vot prezentul proiect de hotarare fiind aprobat cu 11 voturi pentru din
total 11 prezenti.
In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume: 2. Proiect de hotarare
privind validarea mandatului unui consilier local.
Dupa ce se ia act de materialele care fac obiectul acestui proiect comisia de validare
constituita in baza HCL nr.25/26.06.2012 din Banica Ionel-presedinte, Balaceanu Daniela
Liliana- secretar, Serban Ion-membru, Dumitrascu Dragos Dumitru- membru, Anghelache
Cornel- membru, propune sa fie supus validarii mandatului d-lui Badulescu I.Mircea,
membru PDL.
In continuare d-nul Badulescu Mircea este invitat sa dea citire juramantului dupa
care il semneaza.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti.

In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare
privind aprobarea redistribuirii unei sume de la proiectul de investitie “ Centrul local de
informare turistica” catre proiectul de investitii Amenajarea si renovarea unui spatiu cu
destinatia de piata agroalimentara in comuna Pietroasele”.
Domnul Primar da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive, dupa care
domnul Mocanu Laurentiu solicita interventii pe marginea acestui proiect.
D-nul Valcu Nicolae il intreaba pe d-nul primar ,,cand se termina cu piata?”
D.nul primar arata ca referitor la intrebarea pusa de d.nul Valcu Nicolae face anumite
precizari:platile se vor face in doua, trei transe in functie de banii pe care ii are primaria
la dispozitie pentru a fi rulati, in functie de vizita in teren pe care o fac reprezentantii
CRDRP Constanta ,vizite care se fac in termene mai lungi intrucat la Constanta este lipsa
de personal.
La fiecare plata care se efectueaza se opreste TVA- ul ajungandu-se la ultima plata
dintr-un miliard si jumatate ce au fost alocati din bugetul local pentru rulaj,sa avem la
dispozitie mai putin de un miliard, TVA-ul incasandu-se foarte tirziu.
Transferul banilor de la Centrul de informare turistica catre lucrarea din piata, se face
tocmai pentru a urgenta platile, bani care asa cum s-a precizat se vor recupera in
totalitate.
D.nul viceprimar arata in cuvantul sau ca banii preluati de la Proiectul destinat
Centrului de informare locala vor fi folositi pentru efectuarea platii pentru lucrarile
executate dar nu se va depasi valoarea totala a proiectului destinata pietei. Arata ca
aceasta suma ajuta si la reducerea cererilor de plata catre CRPDR Constanta.
Informeaza consilierii ca in acest an nu se mai poate initia nicio procedura de licitatie
pentru lucrarile destinate Centrului de informare locala.
D-nul Valcu Nicolae isi exprima nemultumirea asupra inteventiilor avute in timpul
sedintelor, deoarece atunci cand acesta are de spus un punct de vedere, d-nul Primar nu il ia
in consideratie ,,si daca vorbeste si daca nu vorbeste, tot asa ramane”.
D-nul Filip Stefan arata in cuvantul sau ca intentia d-lui primar de a initia acest
proiect de hotarare, a fost bine gandita, deoarece nu s-a mai apelat la imprumuturi bancare
pentru finalizarea obiectivului ,,piata agroalimentara”.
D-nul Zaplaic Virgil sustine cele precizate de d-nul Filip Stefan si se declara de acord
cu proiectul de hotarare.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 9 voturi pentru din 11 consilieri prezenti, s-au
abtinut d-nii Anghelache Cornel, Mihaiu Ion si Vilcu Nicolae.
In continuare se trece la punctul patru al ordinii de zi si anume:
Probleme curente.
Domnul Mocanu Laurentiu aduce la cunostinta consiliului local circulara emisa de
Institutia Prefectului – Judetul Buzau nr. 13248/17.07.2014, inregistrata la Primaria
Pietroasele la nr.3010/22.07.2014 ,in atentia primarului, secretarului, consiliului local si spre
stiinta d-lui Anghelache Cornel, consilier local asupra unor disfunctionalitatii in pregatirea
si desfasurarea sedintelor de consiliul local.

Presedintele de sedinta o invita pe d-na Matache Aurelia sa dea curs prezentei
circulare, modul cum se aplica in practica legislatia care face obiectul prezentei circulare si
totodata ce stil de munca va aborda in continuare pentru eliminarea unor carente privind
desfasurarea sedintelor de consiliu local
D-na Matache Aurelia prezinta circulara mai sus mentionata si face cunoscut
urmatoarele:In conformitate cu prevederile art.39 alin. 1 din Legea nr.215/2001, Consiliul
local Pietroasele se intruneste lunar in sedinte ordinare la convocarea primarului cat si in
cele extraordinare (alin.2) de cate ori este nevoie, pentru rezolvarea unor probleme ce nu
suporta amanare.
Totodata conform art.39 alin.3 din Legea nr.215/2001, respectiv se convoaca in scris
consilierii locali cu cel putin cinci zile inaintea sedintelor ordinare si cu cel putin trei zile
inainte de sedintele extraordinare, iar de fiecare data a pus la dispozitia consilierilor
materialele care au facut obiectul ordinii de zi.
Arata in cuvantul sau ca se pot convoca sedintele CL si de indata.
D-nul Anghelache Cornel a solicitat materialele in scris, iar acestea au fost furnizate
in timp util.
Cu privire la prevederile art.42 din Legea nr.393/2004 privind statul alesilor locali,
primarul prin intermediul secretarului a asigurat informarea de fiecare data a alesilor locali
asupra problemelor de interes local, ba mai mult d-nul Primar la sfarsitul fiecarei sedinte de
consiliu local facea cunoscut consilierilor toate problemele , intentia demararii unor
proiecte ba chiar solicita sprijin cand era cazul.
Cu privire la discutiile purtate in cadrul sedintelor de consiliu local au fost preluate
de catre un functionar al primariei, considerand ca au fost cuprinse toate problemele, iar de
fiecare data procesul verbal al sedintei a fost pus la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei
sedinte iar cand s-a omis vreo discutie s-a introdus in procesul verbal din sedinta
urmatoare.
Totodata consilierilor locali li se aduce la cunostinta si varianta preluarii discutiilor in
sistem audio/video.
In urma celor discutate cu consilierii s-a hotarat ca secretarul comunei incepand cu
actuala sedinta, sa se ocupe personal de preluarea discutiilor in cadrul sedintelor prin
incheierea unei minute si nu in sistem audio/video.
Cu privire la respectarea prevederilor art.40 alin 2 din Legea nr.215/2001 cu privire la
prezenta consilirilor locali la sedintele de consiliul local, d-na Matache Aurelia atentioneaza
pe d-nul Baiuta Cornel sa se puna de acord cu conducerea societatii unde lucreaza si sa
gaseasca mai multa ingaduinta pentru a participa cu regularitate la toate sedintele de
consiliu local.
Cu privire la aplicarea prev. art 34 alin 1 lit c din OG nr.35/2002 pentru aprobarea
regulamentului cadru de organizare si functionare secretarul a avut in vedere la fiecare
sedinta efectuarea apelului nominal si tinerea evidentei prezentei acestora in doua registre
speciale, respectiv pentru sedinta ordinara si extraordinara si un registru pentru evidenta
prezentei comisiei pe domenii.
Se da citire cererii nr.2584/23.06.2014, privind pe Dumitru Ovidiu, domiciliat in
comuna Costesti,judetul Buzau, prin care solicita cumpararea autoturismului OPEL
VECTRA la pret de fier vechi. Nu se aproba.
Se da citire referatul inregistrat la nr.2916 din data de 11.07.2014,intocmit de
consilier juridic Badea Adriana, prin care aduce la cunostinta majorari indemnizatii

demnitari si majorarea salariului minim brut pe tara. Prezentul referat este insuit de
consilieri in forma initiata iar un exemplar din prezentul referat este preluat de
compartimentul contabil pentru luare la cunostinta si intocmirea formalitatilor.
Se insuseste Dispozitia Primarului nr. 127 din data de 30.06.2014, privind
modificarea bugetului local al comunei Pietroasele, sectiunea de functionare
Se da citire cererea d.nei Catalin Aurelia, domiciliata in municipiul Ploiesti, str.
Sabinelor nr.7,bloc 16, ap.36- solicita scutirea de plata a taxei salubrizarii pentru casa din
sat Pietroasele nr.242. – nu se aproba.
D.nul viceprimar informeaza consilierii verbal asupra faptului ca in M.O nr. 431 a.c
s-a publicat OUG nr.36 care face anumite reglementari cu privire la activitatile cu caracter
ocazional desfasurate de zilieri iar institutiile publice nu au calitatea de beneficiari decat
daca infiinteaza servicii de gospodarire comunala- spatii verzi- gestionate direct de consiile
locale. Informeaza ca intentioneaza sa initieze un proiect de hotarare in acest sens, spunand
faptul ca la nivelul comunei sunt multe lucrari de realizat iar acestea nu se pot realiza cu
beneficiarii de la ajutorul social.
In continuare sunt prezentate referatele intocmite de d.nul Priboi Dan si Costea
Nicolae cu atributii de incasare cu privire la existenta mai multor contribuabili prin care se
propune scoaterea acestora din evidenta fiscala si terecerea in evidenta separate a acestora
timp de 5 ani, conform legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare si prevederile art. 176 din O.G 92/24.12.2003, privind Codul de
procedura fiscala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentele referate
au fost aprobate in unanimitate de voturi.
In incheiere, domnul consilier Mocanu Laurentiu, presedintele sedintei, declara
inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre
cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Mocanu Laurentiu

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

