ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
Nr.3101/24.07.2015
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 23.07.2015, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.177 din 17.07.2015 a Primarului com. Pietroasele, a
fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 12 consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din
componenta Consiliului Local, lipsind nemorivat domnul Tescan Neculai Miron.
La sedinta participa, fara drept de vot domnul Enache Cornel, primarul comunei Pietroasele si
domnul Grapa Stefan,delegate cu atriburii de 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.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de catre domnul Grapa
Stefan, secretarul comunei, prin intermediul avizierului si pagina de internet si cuprinde urmatoarele:
1.

Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de delegare a gestiunii
Serviciului public de salubrizare al comunei Pietroasele si actualizarea
Contractului de concesiune nr.3952/02.10.2006

2.

Proiect de hotarare privind privind primirea de noi membri si modificarea Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzau 2008”
la care comuna Pietroasele este membru asociat;

3.

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;

4.

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Reparatie capitala
drumuri”;

5.

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei in continuare ,,Modernizare
spatii SVSU”;

6.

Proiect de hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului local al Comunei
Pietroasele pe anul 2015;

7.

Probleme curente.

Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local al comunei sunt deschise de catre domnul Anghelache
Cornel, presedinte de sedinta, care anunta ca sedinta este legal constituita, fiind convocata in termen legal
prin dispozitia domnului primar, apoi anunta cvorumul sedintei.
Domnul Anghelache Cornel, presedinte de sedinta:
,,Buna ziua domnilor consilieri.Din numarul total de 13 membri ai Consiliului Local sunt prezenti 12,
lipsind domnul Tescan Neculai Miron.

In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al sedintei ordinare
din data de 30.06.2015.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 30.06.2015 a fost insusit de catre domnii
consilieri.
Domnul consilier Anghelache Cornel, presedintele sedintei:
“Supun votului dumneavoastra proiectele de pe ordinea de zi.”
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Anghelache Cornel, prezinta

Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de delegare a gestiunii
Serviciului public de salubrizare al comunei Pietroasele si actualizarea Contractului de
concesiune nr.3952/02.10.2006.
Domnul Anghelache Cornel supune la vot proiectul de hotarare, acesta fiind aprobat cu 12 voturi pentru.
Presedintele de sedinta in continuare da cuvantul domnului viceprimar pentru a detalia acest proiect.
Domnul viceprimar prezinta raportul intocmit si expunerea de motive.
Se solicita discutii.
Domnul Croitoru intreaba daca se modifica ceva in privinta pretului, iar domnul Anghelache intreaba ce
anume se modifica prin actul aditional.
Domnul viceprimar informeaza ca nu,se schimba doar forma, se actualizeaza Regulamentul de
delegare a gestiunii Serviciului Public de salubrizare. Ni s-a adus la cunostinta printr-o adresa ca in

urma controlului efectuat de A.N.R.S.C in data de 24.04.2015 s-au dispus masuri, in conformitate
cu prevederile art.3, alin.2 din Legea nr.99/2014, ca toate consiliile locale ale localitatilor
semnatare sa incheie acte aditionale privind actualizarea obiectului contractului .
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12 voturi pentru din totalul de 12
consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:

Proiect de hotarare privind privind primirea de noi membri si modificarea Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzau 2008” la care
comuna Pietroasele este membru asociat;
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar sa prezinta proiectul mai sus
mentionat cat si a expunerii de motive.
Domnul viceprimar informeaza ca se asociaza si comuna Sahateni la A.D.I. Buzau 2008.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Nefiind discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12 voturi pentru din totalul de 12
consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume:

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;
Domnul Anghelache Cornel il invita pe domnul viceprimar sa dea citire proiectului de hotarare,
raportului si expunerii de motive.
Se solicita discutii pe marginea proiectului.
Domnul viceprimar informeaza consilierii ca drumurile comunale, indeosebi cele asfaltate au

ajuns impracticabile pe anumite portiuni, considera ca pana la punerea in aplicare a proiectelor cu
finantare din fonduri europene este necesara interventia prin reparatii care constau in decopertare

si plombare, precum si completare in zonele care impun acest lucru, aducand drumurile la un
standard mai ridicat.
Se solicita discutii.
Domnul Anghelache intreaba cat costa tona de asphalt.
Domnul viceprimar spune ca este aproximativ 400 lei fara transport si fara TVA.
Domnul Anghelache propune ca dupa terminarea acestor lucrari sa se prezinte intr-o sedinta un
raport( cu cine a lucrat, cati oameni, cat a costat).
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 12 voturi pentru din
totalul de 12 consilieri prezenti.
Se trece in continuare la urmatorul proiect de hotarare si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Reparatie capitala drumuri”;
Domnul Anghelache da cuvantul domnului viceprimar sa prezinte proiectul de hotarare, expunerea
de motive si raportul.
Dupa prezentarea acestora se solicita discutii.
Domnul viceprimar informeaza consiliul ca acest proiect are legatura cu cel de la punctul 3.

Investitia este estimate la 100 mii lei, iar finantarea investitiei se va face din veniturile
bugetului local.
Pe marginea acestui proiect nu mai sunt discutii drept pentru care se supune la vot fiind votat cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei in continuare ,,Modernizare spatii SVSU”;
Se da cuvantul domnului viceprimar care prezinta proiectul de hotarare, raportul si expunerea de
motive.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul viceprimar adduce la cunostinta faptul ca investitia initiala a fost de 50 mii lei si ca
diferenta de 7 mii lei consta in faptul ca la executia lucrarii s-au constatat defectiuni majore la contorul
electric, geamurile nu se inchideau si au trebuit schimbate.
Domnul Anghelache:”Avand in vedere ca investitia e finalizata era bines a ne prezentati un
raport”.
Nefiind alte discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri
prezenti.
Se trece in continuare la punctul 6 al ordinii de zi si anume:

Proiect de hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului local al Comunei
Pietroasele pe anul 2015;
Domnul Anghelache da cuvantul domnului contabil care prezinta raportul intocmit in acest
sens.Informeaza ca prin executia bugetului local la sectiunea de functionare trebuiesc efectuate cheltuieli
peste limita prevazuta in bugetul initial, este necesara virarea de credite bugetare catre anumite capitole
prin diminuarea unor credite bugetare de la Cap.70.02”servicii si dezvoltare publica, locuinte,ape.Aceasta
modificare este conform anexei la prezentul raport.
Nefiind discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 12 voturi din totalul de 12 consilieri prezenti.
In incheiere, domnul Anghelache Cornel, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Anghelache Cornel

SECRETARUL COMUNEI DELEGAT,
GRAPA STEFAN

