ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 08.05.2015, orele 12,00, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.104 din 06.05.2015 a primarului com. Pietroasele, a
fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri
din componenta Consiliului Local, lipsa fiind urmatorii:Anghelache Cornel, Mihaiu Ion, Dumitrascu
Dragos, Zaplaic Virgil.
La sedinta participa, fara drept de vot doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-na Badea Adriana, consilierjuridic;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-na Tabirca Daniela, inspector;
-d-nul Petrache Ion, inspector;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
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 aprobarea investitiei noi ,,Modernizare spatii S.V.S.U”si
aprobarea rectificarii bugetare, Sectiunea de dezvoltare.
3.Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie al exercitiului bugetar al anului
2014 la nivelul Primariei comunei Pietroasele.
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 9.
In continuare se insuseste procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29.04.2015 de catre
Consiliul Local.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea domnului
Banica Ionel, viceprimarul comunei care tine locul presedintelui sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul viceprimar 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 9 voturi pentru din 9 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul viceprimar da citire proiectului privind modificarea si completarea H.C.L
nr.6/12.02.2015, privind aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2015,
precum si raportului intocmit de Compartimentul achizitii publice, informand totodata consilierii ca
printr-o adresa I.S.U. al judetului Buzau a solicitat analizarea oportunitatii infiintarii unui punct de
lucru pe raza comunei Pietroasele, astfel ca programul de investitii propuse spre realizare in anul
2015 va trebui completat cu urmatoarea investitie:” Modernizare spatii S.V.S.U.” in valoare de 50 mii
lei.
In continuare domnul primar arata in cuvantul sau ca este vorba de infiintarea unui centru
zonal pentru situatii de urgenta ( masina pompieri si salvare SMURD).In urma analizarii acestei
situatii am comunicat I.S.U.Buzau ca suntem de accord cu criteriile pentru infiintarea in localitatea
noastra a punctului de lucru deservit de personalul din serviciul profesionist pentru situatii de urgent
mentionand totodata ca spatiile de garare precum si cele de odihna(cazare0pentru personal vor fi
preluate si amenajate de catre Primarie de la USAMV Bucuresti- SCDVV Pietroasa.
Totodata mai aduce la cunostinta de faptul ca acest serviciu ce va fi infiintat in cazul in care
vor fi 2 evenimente ( unul pe raza comunei Pietroasele si altul pe raza altei commune) comuna
prioritara va fi Pietroasele.
Domnul consilier Filip arata in cuvantul sau ca acest lucru este benefic si util pentru comuna
noastra, fiind de acord cu acest proiect.
Nefiind alte discutii, domnul Banica Ionel supune la vot consilierilor prezentul proiect , acesta
fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la al 2-lea proiect de pe ordinea de zi si anume:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Modernizare spatii S.V.S.U”si
aprobarea rectificarii bugetare, Sectiunea de dezvoltare.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului Primar pentru a prezenta expunerea de
motive si proiectul de hotarare.

Domnul primar informeaza consilierii ca acest proiect are legatura cu ceea ce s-a discutat
anterior si anume faptul ca Inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului Buzau a solicitat
analizarea oportunitatii infiintarii unui punct de lucru pe raza comunei Pietroasele deservit de
personal din serviciul profesionist pentru situatii de urgenta precum si faptul ca s-a incheiat un
contract de comodat intre Primarie si SCDVV Pietroasa(care ne asigura locatia si gratuitatea
utilitatilor).
In continuare da cuvantul domnului Petrache Ion care prezinta raportul intocmit in acest sens
in care propune utilizarea unor sume din excedentul bugetului local acumulat in anii precedenti
pentru Programul de investitii la Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului Local a UAT Pietroasele, in
limita soldului existent si rectificarea bugetului local cu sumele utilizate.
Domnul viceprimar prezinta pe articole contractul de comodat incheiat intre Primaria
Pietroasele si SCDVV Pietroasa.
Nefiind alte discutii pe marginea acestui proiect, domnul Banica Ionel supune la vot consilierilor
prezentul proiect , acesta fiind aprobat cu 9 voturi pentru, din totalul de 9 consilieri prezenti.
Se trece a se discuta urmatorul proiect si anume:
3. Proiect de hotarare privind incheierea contului de executie al exercitiului bugetar al anului
2014 la nivelul Primariei comunei Pietroasele.
Domnul viceprimar Banica Ionel da cuvantul domnului Primar care da citire proiectului de
hotarare si expunerii de motive.
In continuare domnul Petrache Ion prezinta raportul de specialitate intocmit la prezentul
proiect aducand la cunostinta faptul ca:” In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, art.36 alin
(2) lit ,,b” si alin (4) lit ,,a”, autoritatile deliberative aproba la propunerea primarului, contul anual de
executie bugetara. Primarul, in calitate de ordonator principal de credite, intocmeste si prezinta, in
conditiile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, art.57, spre aprobare autoritatilor
deliberative, contul anual de executie al bugetului local”.
Se solicita discutii.
Nemaifiind discutii se supune la vot fiind aprobat cu 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri
prezenti.
In incheiere, domnul viceprimar 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

