ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 30.04.2014, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.87 din 24.04.2014 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:
-d-na Tabirca Daniela, inspector;
Domnul Zainescu Mateiu, delegat satesc este absent.
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 Planului de ocupare a functiilor
publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor
publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014.
3.Proiect de hotarare privind insusirea contractului de servicii având ca
obiect realizarea de masuratori topografice si identificarea tarlalelor si parcelelor
din cadrul unitatii administrativ-teritoriale.
4.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
5.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 13.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal
al sedintei ordinare din data de 26.03.2014.
Cu 13 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 26.03.2014.
Inainte de inceperea sedintei, domnul consilier Anghelache spune ca este
nemultumit pentru ca a cerut sa i se trimita materialele sedintei pe e-mail, dar nu
le-a primit.Solicita ca de acum inainte sa-i fie duse acasa pe format de hartie
materialele sedintei.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza
rugamintea domnului Mihaiu Ion, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul consilier Mihaiu Ion, presedintele sedintei:
,,Buna ziua si bine ne-am reintalnit.
Supun votului dumneavoastra proiectele de pe ordinea de zi, suplimentata cu
inca doua proiecte si anume: Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea
HCL nr.42/2013, privind stabilirea unor masuri administrativ-fiscale in domeniul
salubrizarii si Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a unui
autoturism aflat in dotarea Consiliului Local Pietroasele.
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Mihaiu Ion, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii primului punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind
modificarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul aparatului de
specialitate al primarului pe anul 2014.
Domnul Primar da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si
raportului doamnei consilier juridic.
Se solicita discutii.
Domnul consilier Anghelache spune ca intelege legislatia, dar cu toata
simpatia pentru domnul Petrache, vrea sa stie daca aceasta modificare se face cu
data de 1 mai 2014 sau retroactiv.Dansul stie ca nu se aplica retroactiv.
Doamna secretrar comuna informeaza consilierii ca inainte de promovarea
unui functionar public trebuie modificat Planul de ocupare a functiilor publice la
nivelul aparatului de specialitate al Primarului pe anul respectiv.Acest proiect a
fost trimis spre avizare in luna noiembrie 2013 catre ANFP Bucuresti, in luna
ianuarie 2014 s-a primit avizul acestei institutii si acum a fost supus aprobarii
Consiliului Local.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus

votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru si 3 abtineri din 13
consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul
aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014.
Domnul Primar da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si
raportului doamnei consilier juridic.
Doamna secretar comuna explica domnilor consilieri ca acest proiect este
initiat si supus aprobarii Consiliului local in urma cererilor depuse de trei colegi
care solicita participarea la examenul de promovare in grad profesional , avand in
vedere ca s-a implinit termenul de trei ani de la ultima promovare.Totodata, in luna
noiembrie va urma promovarea unei alte colege intr-un grad imediat urmator.
Se solicita discutii.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru si 3 abtineri din 13
consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind insusirea contractului de servicii având ca obiect realizarea de
masuratori topografice si identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii
administrativ-teritoriale.
Domnul Primar da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive si
informeaza consilierii ca in Hotărârea Guvernului nr. 401 din 19 iunie 2013 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor
preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania se prevede că
„Unitatile administrativ-teritoriale care, la data intrarii in vigoare a prezentelor
norme, nu au incadrat un specialist in masuratori topografice si in identificarea
tarlalelor si parcelelor de pe raza unitatii administrativ-teritoriale sau nu au in
derulare un contract de prestari servicii avand ca obiect activitati specifice acestuia
pot contracta servicii cu alti specialisti, plata urmand a se realiza in conditiile
legii”.
Cum in cadrul Primăriei Pietroasele nu este un angajat cu atribuţii în
domeniul efectuării de măsurători cadastrale si cu pregătire profesională necesară

pentru realizarea lucrărilor prevăzute de actele normative menţionate mai sus, am
fost nevoiti sa incheiem un contract cu doi topometristi care presteaza servicii in
baza Legii nr.165/2013 pentru finalizarea în termen a lucrărilor menţionate.
Domnul Primar informeaza ca este vorba de inventarierea terenurilor.S-au
insumat toate titlurile de proprietate, se face un total, se va vedea daca mai sunt
persoane de pus in posesie.
La compartimentul agricol se lucreaza in acest sens.
Doamna secretar informeaza ca au fost chemati la instruire, unde li s-a spus
ca la prima sedinta de Consiliu local sa se insuseasca acest contract de servicii.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, se supune la vot proiectul de
hotarare si adoptat cu 12 voturi pentru si 1 abtinere din 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul patru al ordinii de zi si anume: Hotarare
privind alegerea presedintelui de sedinta.
In ordine alfabetica urmeaza domnul consilier Mocanu Laurentiu.
Propunerea este votata cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul cinci al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.42/2013, privind stabilirea unor
masuri administrativ-fiscale in domeniul salubrizarii.
Domnul Primar da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive.In
continuare domnul Primar informeaza consilierii ca a initiat acest proiect deoarece
au fost niste probleme si anume s-a primit o adresa de la firma care are deschis
punct de lucru Farmacia Cleopatra in satul Pietroasele, care nu vrea sa plateasca
taxa de salubrizare, deoarece vrea sa stie cine cantareste gunoiul, atat timp cat taxa
este pe metru cub.
Domnul Viceprimar intervine si spune ca, pentru a termina cu asemenea
discutii am fost nevoiti sa modificam hotararea cu salubrizarea, in sensul ca taxa de
salubrizare pentru persoane juridice va fi stabilita ,,pe luna” in loc de ,,metru cub”.
Se solicita discutii pe baza acestui proiect.
Domnul Anghelache intreaba daca aceasta societate da gunoi.
Domnul consilier Tescan raspunde ca, daca ai punct de lucru, Garda de
Mediu nu-ti da aviz sa functionezi daca nu ai contract incheiat cu o firma de
salubritate.

Domnul Primar intervine si informeaza ca ultima factura de salubritate a fost
de 20 mii lei, iar noi nu am incasat decat 8 mii, diferenta punandu-se din bugetul
local.
Domnul Anghelache intervine si insista ca singura varianta este taxarea la
kilogram la fiecare cetatean in parte.
Si dumnealui mai spune ca ar trebui facut un efort si trimise adrese
cetatenilor in care sa li se explice ce inseamna gunoiul menajer.Gunoiul ar trebui
selectat.
Domnul consilier Valcu intreaba cat va rezista bugetul local ?
Domnul Primar raspunde ca vom rezista pana nu o sa mai avem bani la
bugetul local.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru si 3 abtinere din 13
consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul sase al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a unui autoturism aflat in dotarea
Consiliului Local Pietroasele.
Se da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare.
Domnul Primar informeaza consilierii ca cele doua autoturisme aflate in
dotarea Consiliului Local Pietroasele, care au fost preluate fara plata de la diferite
institutii, sunt intr-un grad avansat de uzura si costurile reparatiilor sunt foarte
mari.
Avand in vedere ca am achizitionat un autoturism nou Logan MCV, precum
si pentru reducerea cheltuielilor la combustibil si reparatii, un autoturism va fi
radiat si valorificat la fier vechi, iar celalalt va fi transmis fara plata unei institutii
publice.Am avut o solicitare de la SCDVV Pietroasa pentru unul din autoturisme.
Domnul consilier Anghelache intreaba daca pe celalalt il dam la programul
,,Rabla”.Domnul viceprimar raspunde ca nu si nici nu l-am putut da pentru ca in
perioada cand am achizitionat autoturismul nou, nu incepuse programul ,,Rabla” si
nici nu se stia daca persoanele juridice pot apela la acest program.
Domnul Anghelache intreaba de ce nu vindem o masina.
Domnul Primar raspunde ca nu o cumpara nimeni atat timp cat costa foarte
mult inmatricularea.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti.
In continuare se supune spre insusire Consiliului Local Dispozitia Primarului
privind modificarea bugetului local al comunei Pietroasele, sectiunea de
functionare si Dispozitia Primarului privind modificarea bugetului local al comunei
Pietroasele, sectiunea de dezvoltare.

Domnul Viceprimar explica consilierilor ca au trebuit transferate niste sume
din trimestrul IV in trimestrele II si III pentru cheltuieli de personal la asistenta
sociala in urma angajarii unui alt asistent personal pentru persoana cu handicap si
transfer de sume din III in trimestrul II pentru proiectul ,,Modernizarea SVSU al
comunei Pietroasele, prin achizitia de utilaje specifice”.
Nefiind discutii, aceste Dispozitii sunt insusite de Consiliul Local.
In continuare se trece la punctul sapte al ordinii de zi si anume:Probleme
curente.
Prima problema o reprezinta cererea cetateanului Barbu Dorel din satul
Ulmeni, care solicita aprobarea inchirierii unui teren proprietatea comunei
Pietroasele care este plin de gunoaie si pe care ar dori sa-l curete si sa-l intretina.
Consilierii locali au fost de acord cu intretinerea terenului solicitat,
nepermitandu-se depozitarea gunoiului.
Totodata, imediat ce va fi necesara punerea in posesie a unei persoane pe acest
teren, persoana respectiva va trebui sa-l elibereze.
A doua problema este cererea domnului Caloian Nicolae, care solicita sa nu mai
plateasca taxa de salubrizare.
Consilierii nu sunt de acord, urmand sa se respecte prevederile HCL
nr.42/13.09.2013, privind stabilirea unor masuri administrativ-fiscale in domeniul
salubrizarii.
A treia problema este cererea domnului Medeleanu Nicolae , care solicita sa nu
mai plateasca taxa de salubrizare.
Consilierii nu sunt de acord, urmand sa se respecte prevederile HCL
nr.42/13.09.2013, privind stabilirea unor masuri administrativ-fiscale in domeniul
salubrizarii.
A patra problema este cererea domnului Burghelea Petrica , care solicita
construirea unei fose septice pe domeniul public, deoarece nu are suficient teren in
curte.
Consilierii nu sunt de acord cu aceasta solicitare.
In incheiere, domnul consilier Mihaiu Ion, 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 , Mihaiu Ion

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

