ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 26.02.2015, orele 14:00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.41 din 20.02.2015 a Primarului com. Pietroasele,
a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 12 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat domnul Mihaiu Ion.
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-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
-d-nul Petrache Ion, inspector;
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 Organigramei si Statului de functii al Primariei
comunei Pietroasele pe anul 2015.
2.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
12.
In continuare se insuseste procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 12.02.2015
de catre Consiliul Local, nefiind obiectiuni acesta se insuseste.
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 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul presedinte de sedinta trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Primariei
comunei Pietroasele pe anul 2015.
Domnul Valcu da cuvantul domnului viceprimar care prezinta pe articole proiectul de
hotarare.
In continuare domnul Valcu Nicolae da cuvantul doamnei Badea Adriana-consilier juridic
pentru a prezenta raportul privind initierea proiectului de hotarare pentru aprobarea
organigramei si statului de functii al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2015.
Dupa prezentarea raportului precum si anexelor ce-l insotesc domnul Valcu solicita discutii
pe marginea acestui proiect.
Nefiind discutii proiectul se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.
In continuare se trece la probleme curente.
Domnul presedinte de sedinta da citire solicitarii Scolii Pietroasele de decontare a
abonamentelor aferente lunii ianuarie 2015 inregistrata la Primaria Pietroasele
la nr.
673/12.02.2015
Aceasta solicitare se aproba.
In continuare doamna Matache Aurelia informeaza consilierii locali ca s-a primit o adresa
de la Institutia Prefectului, judetul Buzau in care ni se aduce la cunostinta de faptul ca in unele
hotarari aprobate de consiliul local nu s-a respectat legislatia in vigoare acestea urmand a se
reanaliza dupa caz modificare, completare sau revocare in scopul emiterii unor acte normative in
conformitate cu prevederile legale, stipuland faptul in cazul in care in termen de 30 zile de la
primirea prezentei nu se vor comunica masurile luate Institutia Prefectului va actiona in
contenciosul administrativ.
Dupa prezentarea acestora domnul consilier Anghelache sustine cele precizate de catre
Institutia Prefectului aducand la cunostinta faptul ca orice proiect de hotarare care necesita un
grad ridicat de dificultate – respectiv proiecte ce se refera la buget, taxe, impozite, etc. sa fie mai
bine aprofundat de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei si totodata sa le fie
adus la cunostinta mai detaliat in comisia pe domenii.
In incheiere, domnul consilier Valcu Nicolae, 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 , Valcu Nicolae

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

