ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 17.11.2015, orele 08,30, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local
al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. nr.322/16.11.2015 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat domnii Anghelache Cornel, Baiuta
Cornel, Tescan Neculai Miron.
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 Petrache Ion, inspector contabilitate;
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-nul Vasile Marian-directorul scolii Pietroasele;
-d-nul Iosif Aurelian-contabilul scolii Pietroasele.
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 si completarea H.C.L nr.6/12.02.2015,privind
aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2015.
2.Proiect de hotarare privind majorarea valorii investitiei ,,Reparatie capitala drumuri”.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Amenajare spatiu Cabinet Medical
Saringa”.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Reparatie capitala cladire spatii
comerciale Piata Pietroasele”.
5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul
2015.
6.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul
2015.
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.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 12.11.2015.

Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 12.11.2015 a fost insusit de catre
domnii consilieri.
Domnul consilier Badulescu Mircea, presedintele sedintei:
“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.
In continuare domnul Badulescu Mircea – presedintele sedintei trece la primul punct al
ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L nr.6/12.02.2015,privind
aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2015.
Se da cuvantul domnului primar care aduce la cunostinta consilierilor ca in satul Saringa
medicul de familie ce este proprietarul spatiului unde isi desfasoara activitatea a plecat in
Anglia lasand pacientii din comuna fara medic precum si faptul ca a fost zilnic asaltat de
pacientii doamnei dr.Tudor verbal, scris si telefonic pentru a rezolva aceasta problema.Din
numeroase discutii purtate la Casa de Sanatate cat si la DSP s-a acceptat sa cream un
spatiu al nostru pentru desfasurarea activitatii medicale fiind o problema ce nu suporta
amanare. Urmare celor prezentate Programul de investitii pe anul 2015 se va complete cu
investitia “Amenajare Cabinet Medical Saringa”.
Se solicita discutii.
Domnul consilier Vilcu Nicolae saluta cele spuse de catre domnul Primar si considera ca
acest lucru este necesar si urgent pentru pacientii ramasi fara medic de familie in satul Saringa.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 10 voturi pentru din
totalul de 10 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
2.Proiect de hotarare privind majorarea valorii investitiei ,,Reparatie capitala drumuri”.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar sa prezinta proiectul mai sus
mentionat cat si a expunerii de motive.
Dupa prezentarea proiectului si a expunerii de motive se solicita discutii pe marginea
acestui proiect.
Domnul primar informeaza consilierii ca DC 44 din satul Saringa este intr-o stare avansata
de degradare, necesitand aplicarea unui covor asfaltic fapt ce duce la majorarea investitiei
aprobate initial.Totodata mai aduce la cunostinta consilierilor ca s-a suplimentat suma ce
o aveam cu 150 mii lei.
Domnul Croitoru considera ca acest drum trebuie reparat si ca ar fi bine daca am reusi sa
continuam asfaltarea de la soseaua nationala si de la cimitir pana la Dara.
Domnul primar informeaza ca poate anul viitor vom reusi sa finalizam acest drum.
Domnul Vilcu intreaba daca anul viitor continuarea drumului va afecta ceea ce se
asfalteaza acum.
Domnul Primar:Nu. Se va pune covor asfaltic cu emulsie.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 10 voturi pentru din
totalul de 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Amenajare spatiu Cabinet Medical
Saringa”.

Domnul Badulescu Mircea il invita pe domnul primar sa dea citire proiectului de hotarare,
raportului si expunerii de motive.
Se solicita discutii pe marginea proiectului.
Domnul primar informeaza consilierii ca este vorba de ceea ce s-a discutat in sedinta
extraordinara din data de 12.11.2015 cat si a primului proiect de pe ordinea de zi , investitia
noua fiind estimata la suma de 45 mii lei.Se vor face intrari separate, trepte, alee de acces,
spatiul ce comunica cu intrarea copiilor se va inchide, se va face o camera de depozitare a
materialelor sanitare, fosa septica.
Noul spatiu il vom da prin contract de comodat, fara a face obiectul OUG nr.68/2008.
Domnul Vilcu intreaba daca va fi si o rampa pentru persoanele invalide.
Domnul Primar il informeaza ca déjà exista o asemenea rampa si ni s-a permis sa o
folosim.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 10 voturi
pentru din totalul de 10 consilieri prezenti.
Se trece in continuare la proiectul urmator si anume:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Reparatie capitala cladire spatii
comerciale Piata Pietroasele”.
Domnul consilier Badulescu Mircea da cuvantul domnului primar.
Domnul primar informeaza ca la spatiul respectiv exista solicitari pentru inchiriere, dar
acoperisul acestei cladiri este deteriorat iar datorita infiltrarii apei din precipitatii s-au degradat
si tavanele si peretii.Investitia este estimata la 72 mii lei, finantarea realizandu-se din veniturile
bugetului local.
Doamna consilier Balaceanu considera ca ar fi cazul in momentul cand se va inchiria acest
spatiu sa fie o chirie direct proportionala cu investitia facuta si nu una derizorie.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 10 voturi
pentru din totalul de 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:
5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul
2015.
Domnul Badulescu Mircea dupa prezentarea materialelor da cuvantul domnului contabil
pentru a prezenta referatul cat si anexa ce insoteste proiectul.
Domnul contabil Petrache Ion informeaza ca prin adresele AJFP nr.42299,42420 si
42846/2015 ni s-au comunicat repartizarea unor sume din TVA pentru echilibrarea bugetului
local si pentru sustinerea unor cheltuieli descentralizate la nivelul com.Pietroasele.Totodata prin
adresa C.J. Buzau nr.13891/11.11.2015 s-a repartizat sume din TVA, pe baza Hotararilor CJ nr.
236 si 237 pentru finantarea cheltuielilor cu drumuri comunale si pentru achitarea arieratelor
sau pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si proiecte de infrastructura care
necesita cofinantare local ape anul 2015.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 10 voturi
pentru din totalul de 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:
6.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul
2015.

Domnul Badulescu Mircea dupa prezentarea materialelor da cuvantul domnului Vasile
Marian, directorul scolii pentru a oferi mai multe informatii.
Domnul Vasile Marian da citire raportului intocmit, informand ca prin adresele nr.
42420/05.11.2015 si nr.42846/10.11.2015 de la A.J.F.P. Buzau s-au repartizat sume totale de 62
mii lei pentru plata cheltuielilor salariale.Totodata , arata in cuvantul sau ca doreste la scoli
achizitionarea de table magnetice care ar costa din informatii la Eurodidactica 6100 lei.Totodata
considera ca trebuiesc montate la scoli sisteme de supraveghere, precum si dotarea scolilor cu
laptopuri , dat fiind faptul ca la momentul actual in scoli sunt calculatoare desktop foarte vechi,
iar reparatiile acestora sunt mai costisitoare decat daca s-ar achizitiona unele noi.Reparatiile la 6
calculatoare au costat 800 lei. Deasemeni scolile ar mai trebui dotate si cu dulapuri , cele actuale
fiind foarte vechi.
Domnul Iosif Aurelian, contabilul scolii informeaza ca s-au alocat 18 mii lei pentru salarii dar
ca nu ar fi de ajuns considerand dumnealui ca o sa mai fie o rectificare bugetara, suma de 15 mii
lei – diferente la hotararile judecatoresti, iar la cheltuieli materiale si servicii s-au alocat 9 mii lei.
Domnul Primar considera ca la momentul actual sa fie achizitionate aceste table magnetice
pentru scoli si cateva laptopuri din cei 9 mii lei de la cheltuieli materiale si servicii, iar pentru
anul viitor sa reusim sa achizitionam din bugetul local sistemele de supraveghere si dulapuri.
Mai aduce la cunostinta faptul ca s-a primit o adresa de la Prefectura unde ni se solicita sa
montam camera de supraveghere si paza la scoli.
Domnul Vasile Marian arata in cuvantul sau ca este la latitudinea consiliului local daca se
asigura paza sau nu; se poate lua o taxa a cetanilor pentru asigurarea pazei.Totodata in Legea
nr.29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământla siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea
prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.Propune ca in
programul de investitii pe anul 2016 sa se prevada si aceste sisteme de supraveghere.
Totodata domnul contabil Petrache Ion considera ca pentru sarbatorile de iarna sa se aloce o
suma de 6000 lei catre unitatile scolare din comuna.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 10 voturi
pentru din totalul de 10 consilieri prezenti.
In incheiere, domnul Badulescu Mircea, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Badulescu Mircea

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

