ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.10.2015, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.301/23.10.2015 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din totalul
celor 13 consilieri din component Consiliului Local, lipsind motivat domnii Badulescu
Mircea – probleme de sanatate , Tescan Neculai Miron – interes serviciu si Mocanu
Laurentiu – interes serviciu.
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-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
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 aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2016.
2.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015.
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 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 de30.09.2015.
Procesul verbal al sedintei ordinare din data de30.09.2015 a fost insusit de catre
domnii consilieri.

Avand in vedere absenta motivata a domnului Badulescu Mircea domnul
consilier Croitoru propune ca sedinta sa fie condusa de domnul Anghelache
Cornel.Supusa la vot propunerea a fost adoptata in unanimitate de voturi.
Domnul Anghelache Cornel preia conducerea sedintei.
“Buna ziua domnilor consilieri.”
“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, informeaza consilierii ca pe langa ordinea de zi au aparut
urmatoarele proiecte dupa cum urmeaza:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele
pe anul 2015.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie”Modernizarea drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si
258, din comuna Pietroasele, judetul Buzau”si a indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei;
3.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului”Modernizarea
drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258, din comuna
Pietroasele, judetul Buzau”.
In continuare presedintele sedintei supune la vot si aceste proiecte.
Cu 10 voturi pentru se aproba.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2016.
Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare , respectiv
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice la nivelul aparatului de specialitate
al primarului pe anul 2016.
Se solicita discutii.
Doamna Matache Aurelia informeaza consilierii cu privire la respectarea
legislatiei in vigoare in ceea ce priveste aprobarea planului de ocupare a functiilor
publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2016, urmand ca
aceasta hotarare sa fie inaintata ANFP Bucuresti pentru a lua act de aceasta.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat
cu 10 voturi pentru.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
2.Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015.
Domnul presedinte de sedinta prezinta materialele care fac obiectul proiectului
de hotarare , respectiv modificarea Statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015.
Dupa prezentarea materialelor se solicita discutii.
Domnul primar informeaza consilierii cu privire la necesitatea ocuparii celor
doua posturi din compartimentele agricol si contabil.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind aprobat
cu 10 voturi pentru.

In continuare se trece la discutarea primului proiect aparut ulterior si anume:
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele
pe anul 2015.
Domnul Anghelache prezinta materialele dupa care acesta il invita pe domnul
contabil sa prezinte detaliat necesitatea repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor de personal la nivelul scolilor de pe raza comunei
Pietroasele.Acesta informeaza ca suma de 85 mii lei este destinata strict pentru
acordarea salariilor aferente lunii noiembrie 2015.
Nefiind alte discutii se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 10 voturi pentru
din totalul de 10 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:
Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor
de Interventie”Modernizarea drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si
258, din comuna Pietroasele, judetul Buzau”si a indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei;
Avand in vedere ca proiectul de hotarare a aparut ulterior ordinii de zi Domnul
Anghelache Cornel il invita pe domnul viceprimar sa informeze consilierii despre
oportunitatea si importanta acestui proiect.
Domnul viceprimar arata in cuvantul sau ca realizarea lucrarilor de
modernizare a drumurilor din proiect va schimba calitatea carosabilului, siguranta
participantilor la trafic, precum si accesul mijloacelor de interventie in caz de
urgenta.In momentul de fata, aceste drumuri ce sunt propuse pentru modernizare
sunt aproape impracticabile.
Cu privire la cele prezentate de domnul viceprimar domnul Croitoru considera
oportun realizarea acestei investitii dar este bine sa se si concretizeze in fapt deoarece
de multe ori au fost implementate si alte proiecte dar au ramas in faza de proiect iar
investitia nu s-a mai realizat.
Domnul Zaplaic isi exprima nemultumirea deoarece nu s-a avut in vedere
modernizarea drumului comunal din satul Saringa, respectiv DC 261.
Domnul Primar il informeaza ca s-a depus documentatie pentru acest drum pe
PNDL si totodata arata in cuvantul sau ca atunci cand in Saringa s-a asfaltat DC 146
sau revoltat cetatenii satului Pietroasele si ca de-a lungul mandatelor a incercat sa
faca o echilibrare intre satele din comuna.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 10
voturi pentru din totalul de 10consilieri prezenti.
Se trece in continuare la cel de-al 3-lea proiectul aparut ulterior si anume:
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului”Modernizarea
drumurilor de interes local DC 134, DC 147, DC 257 si DC 258, din comuna
Pietroasele, judetul Buzau”.
Domnul Anghelache il invita pe domnul viceprimar sa prezinte proiectul mai sus
mentionat.

Domnul viceprimar informeaza ca este necesara aprobarea acestui proiect sa
asiguram mentenanta investitiei pe o perioada de 5 ani de la data finalizarii lucrarilor,
sa asiguram cofinantarea cheltuielilor neeligibile ocazionate cu acest proiect, precum
si celelalte documente care vor fi necesare realizarii acestuia.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 10
voturi pentru din totalul de 10consilieri prezenti.
Se continua cu discutarea problemelor curente:
Domnul contabil prezinta consilierilor o informare ceruta anterior de domnul
Tescan si de doamna Balaceanu cu privire la contractele de inchiriere incheiate intre
Primaria Pietroasele si diferite persoane fizice si juridice.
Dupa prezentarea acestei informari de catre domnul contabil, doamna
Balaceanu roaga a se completa in urmatoarea sedinta si cu date referitoare la
termenele contractelor.
Se da citire referatului nr.4300/14.10.2015 intocmit de domnul Grapa Stefan
privind solicitarea domnului Dragaica Ion in legatura cu scutire impozit teren.
Dupa prezentarea acestora consilierii obiecteaza ca cele solicitate de petent si
prezentate de domnul Grapa nu este de competenta Consiliului Local.
In continuare se prezinta referatul nr.4248/13.10.2015 intocmit de doamna
referent Iacob Gratiela privind scadere debite reprezentand amenzi pentru debitorii
Sinoae Aurel si Dan Marin, decedati. Se aproba.
In incheiere, domnul Anghelache Cornel, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-aincheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare,
spre cele legale.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier, Anghelachen Cornel

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

