ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 25.03.2015, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.60 din 19.03.2015 a Primarului com. Pietroasele,
a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 13 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local.
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.
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 2015.
2.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L nr.63/23.12.2014, privind efectuarea unui
imprumut din excedentul bugetului local acumulat in anii precedenti pentru acoperirea unor
eventuale goluri de casa.
3.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L nr.50/2014, privind aprobarea
investitiei noi ,,Microparc fotovoltaic”, comuna Pietroasele, jud. Buzau.
4.Proiect de hotarare de revocare a H.C.L nr.44/28.10.2014, privind completarea H.C.L
nr.33/14.09.2006 pentru atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei
Pietroasele.
5.Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L nr.59/23.12.2014, privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se
vor desfasura in anul 2015 cu beneficiarii de ajutor social.
7.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
8.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
13.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al sedintei ordinare
din data de 26.02.2015.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 17.09.2014 a fost insusit de catre
domnii consilieri.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea domnului
Valcu Nicolae, presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor.
Domnul consilier Valcu Nicolae, 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 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Valcu Nicolae, informeaza consilierii ca pe langa ordinea de zi, ulterior a
aparut urmatorul proiect:
1. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Pietroasele.
Domnul Valcu Nicolae supune la vot proiectul de hotarare aparut ulterior, acesta fiind aprobat cu 13
voturi pentru.
Presedintele de sedinta face cunoscut consilierilor ca la aceasta sedinta participa un cetatean al
comunei Pietroasele, respective domnul Tataranu Ionut.
Acesta este intrebat daca doreste sa participle la sedinta de consiliu local sau sa-si prezinte punctul
de vedere.
Acesta informeaza ca nu doreste sa participle la audierea problemelor care sunt puse pe ordinea de
zi ci doreste sa-si exprime nemultumirea asupra instiintarii de plata a taxei privind salubrizarea.De
asemenea, acesta aduce la cunostinta continutul instiintarii de plata spunand ca a fost obligat la
plata sumei de 320 lei reprezentand contravaloare taxa salubrizare aferenta anilor
2013,2014,2015.Este nemultumit deoarece nu a fost instiintat oficial cu privire la acest lucru.Mai
spune faptul ca nu a semnat un contract in perioada cand societatea RER Ecologic se ocupa de
incheierea contractelor, deoarece in gospodaria sa a amenajat o platforma pentru ingrasamant al
pamantului iar restul de gunoi menajer i-a dat foc intr-un spatiu special amenajat, fara a apela la
serviciile acestei societati.
Domnul viceprimar dupa cele semnalate de catre acesta ii aduce la cunostinta ca din septembrie
2013 s-a adoptat o hotarare de consiliu local, instituindu-se prin aceasta taxa locala de salubrizare
cat si obligativitatea cetatenilor unde masina de salubrizare are acces( astfel cum este si cazul
domnului Tataranu ) de a plati aceasta taxa.Totodata il mai informeaza ca in aceiasi curte s- a
incheiat un contract de salubrizare pe numele altei familii si anume Chirita Valentina-cumnata
acestuia.
Domnul Tataranu spune ca sunt familii distincte.
Domnul Primar il informeaza ca la momentul actual nu exista incheiere de contracte ci este o taxa
locala care se plateste la casieria Primariei pe baza de chitanta.
Domnul Croitoru arata in cuvantul dumnealui ca cetatenii ar fi trebuit pana la momentul acesta sa
inteleaga si sa plateasca aceasta taxa locala de salubrizare.

Domnul Tataranu intelege aceasta datorie pe care o are de plata dar vine cu rugamintea sa fie
inteles
sa
achite
contravaloarea
acesteia
incepand
cu
ianuarie
2015.
Domnul viceprimar intelege situatia in sesnul ca suma este destul de mare, dar avand in vedere ca
masina de salubrizare a trecvut saptamanal prin fata portii acestuia( nefiind unul din cazurile unde
masina nu a avut acces, iar cetatenii nu au avut posibilitatea de a da gunoi) este obligat sa plateasca
aceasta taxa de la instituirea ei.
Domnul Tataranu intelege acest lucru dar cere permisiunea de a plati taxa esalonat.
Domnul Primar ii aduce la cunostinta ca poate plati aceasta taxa in 3 transe lunare, consecutive.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice la nivelul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2015.
Domnul consilier Valcu Ion, presedintele sedintei,da cuvantul doamnei Badea Adriana,
pentru a prezenta raportul care face obiectul proiectului de hotarare mai sus mentionat.
Dupa prezentarea raportului de catre doamna Badea Adriana si a proiectului de hotarare mai
sus mentionat se solicita discutii.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul
de 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L nr.63/23.12.2014, privind efectuarea unui
imprumut din excedentul bugetului local acumulat in anii precedenti pentru acoperirea unor
eventuale goluri de casa.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului Primar sa prezinta proiectul mai sus
mentionat cat si a expunerii de motive.
Domnul Petrache Ion prezinta raportul intocmit in acest sens.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 11 voturi pentru si doua
abtineri ( domnul Valcu si domnul Anghelache) din totalul de 13 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume:
Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L nr.50/2014, privind aprobarea
investitiei noi ,,Microparc fotovoltaic”, comuna Pietroasele, jud. Buzau.
Domnul Valcu Ion il invita pe domnul Primar sa dea citire proiectului de hotarare si
expunerii de motive.
Se solicita discutii pe marginea proiectului.
Domnul Primar informeaza consilierii asupra circularei primite de la Institutia Prefectului,
judetul Buzau in care ni se aduce la cunostinta despre modificarea si completarea acestei hotarari.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 13 voturi pentru
din totalul de 13 consilieri prezenti.
Se trece in continuare la urmatorul proiect de hotarare si anume:
Proiect de hotarare de revocare a H.C.L nr.44/28.10.2014, privind completarea H.C.L
nr.33/14.09.2006 pentru atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei
Pietroasele.
Domnul primar ia cuvantul dand citire proiectului de hotarare si expunerii de motive.
Informeaza consilierii asupra circularei Institutiei Prefectului, inregistrata la Primaria
comunei Pietroasele la nr.706/16.02.2015, prin care ni se aduce la cunostinta nelegalitatea HCL

nr.44/28.10.2014, privind completarea HCL nr.33/14.09.2006 pentru atestarea inventarului
bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Pietroasele.
Se solicita discutii.
Pe marginea acestui proiect nu au fost discutii drept pentru care se supune la vot fiind votat
cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:
Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L nr.59/23.12.2014, privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015.
Se da cuvantul domnului primar care prezinta proiectul de hotarare.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul primar propune consilierilor urmatoarele:
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitul pe teren si taxa mijloace de
transport datorate de contribuabili, pana la data de 31.03.2015, Consiliul local stabileste o
bonificatie de 10 %.
Contribuabilii care au achitat impozitul pe cladiri si teren pana la data adoptarii prezentei
hotarari, beneficiaza de o bonificatie de 10% asupra impozitului calculat si datorat, urmand sa fie
instiintati despre sumele achitate in plus sau in minus si care vor fi compensate cu alte creante la
bugetul local.Acestia vor beneficia de respectiva facilitate pana la incheierea anului fiscal 2015.
Domnul Anghelache este de acord cu propunerea facuta de catre domnul Primar.
Doamna secretar informeaza consilierii asupra faptului ca cetatenii comunei vor fi instiintati
despre aceste modificari doar dupa ce vom primi avizul de legalitate a respectivei hotarari.
Nefiind alte discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 13 voturi pentru din totalul de 13
consilieri prezenti.
Se trece in continuare la punctul 6 al ordinii de zi si anume:
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor
desfasura in anul 2015 cu beneficiarii de ajutor social.
Domnul Valcu Nicolae o invita pe doamna Bumbu Simona Gica pentru a prezenta situatia in
fapt.
Doamna Bumbu Simona informeaza consilierii depsre faptul ca planul de acţiuni sau de
lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, în funcţie de solicitările
venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni
sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a
consiliului local.
Dupa prezentarea raportului de catre doamna Bumbu Simona se solicita discutii pe marginea
proiectului.
Nefiind discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 13 voturi din totalul de 13 consilieri
prezenti.
Se trece in continuarea la discutarea proiectului aparut ulterior si anume:
Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
al comunei Pietroasele.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar care da citire proiectului de
hotarare si expunerii de motive.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.

Domnul viceprimar ia cuvantul si informeaza consilierii asupra faptului ca am primit
sesizare de la Consiliul Judetean fiind nevoiti sa modificam hotararea de consiliu local.
Datorita faptului ca vin tot felul de proiecte ce se pot realiza pe fonduri europene am decis
ca drumul de exploatatie( DC 147 – Pietroasele-Pietroasa Mica) sa-l trecem drept drum comunal
pana la iesirea din satul Pietroasa Mica, restul ramanand drum de exploatatie.
Nefiind alte discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 13 voturi din totalul de 13 consilieri
prezenti.
Se trece la Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta.
Dupa cum urmeaza in ordinea alfabetica se alege ca presedinte de sedinta domnul Zaplaic
Virgil.
Nefiind discutii , se supune la vot fiind adoptat cu 13 voturi pentru din totalul de 13
consilieri prezenti.
In continuare se trece la discutarea problemelor curente.
Domnul Primar da citire notificarii primite de la orasul Nehoiu, inregistrata la nr. 1238/23.03.2015,
asupra retragerii orasului din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”.
Aceasta notificare este insusita de catre Consiliul Local.
Urmatoare cerere este cea a Scolii Gimnaziale Pietroasele , inregistrata la nr. 1213/19.03.2015 cu
privire la decontarea abonamentelor cadrelor didactice pentru luna februarie 2015.
Aceasta cerere se aproba.
Tot la probleme curente domnul Primar informeaza consilierii da citire sesizarii facuta de
societatea VH Security SRL inregistrata la Primaria Pietroasele la nr. 1041/10.0.32015, in ceea ce
priveste desfasurarea licitatiei pentru caminul cultural Pietroasele, licitatie ce a fost suspendata in
baza unui certificat de grefa emis de Judecatoria Buzau pentru atacarea unei hotarari a consiliului
local cu privire la organizarea licitatiei respective.
Consiliul local a luat cunostinta de aceasta,urmand ca instanta de judecata sa se pronunte in
acest sens.
In incheiere, domnul Valcu Nicolae, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Vilcu Nicolae

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

