ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 02.07.2014, orele 12,30, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.126 din 30.06.2014 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din totalul celor
13 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti nemotivati sunt domnii consilieri
Anghelache Cornel, Badina Dumitru si Filip Stefan.
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:
-domnul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de catre
doamna Matache Aurelia, secretar comuna, prin intermediul avizierului si pagina de internet
si cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.4/03.02.2014, privind
aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2014 .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Lucrari de finalizare si dotari
piata agroalimentara Pietroasele”.
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe
anul 2014.
4.Proiect de hotarare privind modificarea nivelului unor functii publice in cadrul UAT
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 10, domnii consilieri Anghelache Cornel, Badina Dumitru si Filip Stefan
lipsesc nemotivat.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 12.06.2014.
Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare din
data de 12.06.2014.

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.
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Mocanu Laurentiu, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii primului punct de pe ordinea de zi si anume: Proiect de hotarare privind
modificarea si completarea HCL nr.4/03.02.2014, privind aprobarea Programului de
investitii propuse spre realizare pe anul 2014.
Domnul Primar da citire materialelor proiectului de hotarare.
Dupa prezentarea proiectului, domnul Mocanu solicita consilierilor locali sa poarte
discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul Valcu Nicolae isi exprima nemultumirea pentru faptul ca lucrarile nu sunt
stabilite de la inceput pentru a nu se da loc la interpretari.
Domnul Tescan arata in cuvantul sau ca nu se poate de la inceput sa se prevada
cheltuielile finale.Cand se lucreaza cu fonduri europene se prevad cheltuieli minimale.
Pentru investitia de fata domnul Primar a considerat ca in timpul derularii lucrarii au
aparut situatii neprevazute, dispozitii de santier, precum si necesitatea unor dotari care nu
erau prevazute in proiectul initial.
Domnul Serban Ion arata in cuvantul sau ca lucrarea care s-a demarat la piata este un
lucru bun pentru comunitate cat si pentru comunele invecinate si se declara de acord cu
proiectul de hotarare.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare
privind aprobarea investitiei noi ,,Lucrari de finalizare si dotari piata agroalimentara
Pietroasele”.
Domnul Primar da citire materialelor proiectului de hotarare, dupa care domnul
Mocanu, presedinte de sedinta solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul Baiuta Cornel este de acord cu proiectul de hotarare initiat de domnul Primar
si considera ca este un lucru deosebit de bun pentru comunitatea locala si totodata investitia
realizata la nivelul comunei Pietroasele este de invidiat pentru celelalte localitati.
Domnul Banica Ionel informeaza Consiliul Local ca atunci cand se va finaliza
prezenta investitie vor veni mai multi comercianti care–si desfac produsele si totodata va fi
vorba de concurenta si implicit preturile vor fi mai mici.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus

votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare
privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2014.
Domnul Primar da citire materialelor proiectului de hotarare, dupa care domnul
Mocanu, presedinte de sedinta solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul Zaplaic Virgil considera ca si acest proiect de hotarare trebuie initiat deoarece
fara buget nu se poate realiza nimic.
Domnul Mocanu Laurentiu considera ca proiectul de hotarare a fost bine intemeiat, iar
nemaifiind alte discutii supune la vot proiectul de hotarare mai sus mentionat si este adoptat
cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul patru al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare
privind modificarea nivelului unor functii publice in cadrul UAT Pietroasele.
Domnul Primar da citire materialelor proiectului de hotarare, dupa care domnul
Mocanu, presedinte de sedinta solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Doamna Matache Aurelia informeaza Consiliul Local asupra necesitatii initierii
acestui proiect de hotarare, aducandu-le la cunostinta procedurile care s-au intocmit ulterior,
aceasta fiind ultima procedura in vederea insusirii gradatiei corespunzatoare fiecarui
concurent.
Dupa adoptarea acestui proiect de hotarare se va emite dispozitie privind acordarea
drepturilor salariale.
Doamna Balaceanu Daniela se declara de acord cu proiectul de hotarare si felicita
persoanele in cauza pentru promovarea acestora intr-o treapta superioara, fiind convinsa ca
acestia vor presta activitati corespunzatoare pregatirii lor.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
Domnul Primar informeaza Consiliul Local asupra importantei acestei investitii si isi
ia angajamentul ca respectiva investitie se va finaliza in curand, punandu-se la dispozitia
cetateanului o piata modernizata si dotata corespunzator desfăşurarii comerţului cu produse
agroalimentare în acord cu prevederile legale în vigoare precum şi cu normele sanitarveterinare aplicabile în materie.
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

