ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 02.11.2015, orele 14:00, cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.305 din 30.10.2015 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 8 consilieri locali, din totalul
celor 13 consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat urmatorii
consilieri:domnul Mocanu, domnul Anghelache si domnul Croitoru si motivate pentru
motive medicale domnul Badulescu si domnul Mihaiu.
La sedinta participa, fara drept de vot doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
-d-nul Petrache Ion, inspector;
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 majorarea valorii investitiei ,,Reparatie cladire
Dispensar Medical Pietroasele, com Pietroasele, jud. Buzau” si rectificarea bugetului
local, sectiunea de dezvoltare.
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 8.
In continuare se insuseste procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
29.10.2015 de catre Consiliul Local, nefiind obiectiuni acesta se insuseste.

In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, solicita consilierilor sa
propuna pentru sedinta un presedinte prin hotarare conform art.47 din Legea 200/2015 .
Domnul Tescan propune pe domnul Banica Ionel sa preia conducerea lucrarilor sedintei.
Supusa la vot aceasta propunere a fost aprobata cu 8 voturi pentru.
Domnul consilier Banica Ionel, 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 8 voturi pentru din 8 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul presedinte de sedinta trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind majorarea valorii investitiei ,,Reparatie cladire
Dispensar Medical Pietroasele, com Pietroasele, jud. Buzau” si rectificarea bugetului
local, sectiunea de dezvoltare.
In continuare se da cuvantul domnului contabil care prezinta raportul intocmit.
Domnul contabil prezinta referatul inregistrat la nr.4585/30.10.2015 si arata in
cuvantul dumnealui ca pentru terminarea lucrarilor de reparatie a Dispensarului
comunal Pietroasele este nevoie de majorarea sumei alocate initial.
Domnul Primar intervine informand consilierii ca suma alocata pentru reparatia
cladirii Dispensarului Medical Pietroasele nu este suficienta pentru terminarea lucrarilor
intrucat la proiectul initial au aparut lucrari suplimentare, banii necesari provenind din
sectiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei.
Nefiind alte discutii proiectul se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.
In incheiere, domnul consilier Banica Ionel, 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 , Banica Ionel

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

