ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 13.11.2014, orele 11,00, cu ocazia sedintei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.293 din 03.12.2014 a
Primarului com. Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La aceasta sedinta extraordinara au fost prezenti 11 consilieri
locali, din totalul celor 13 consilieri din componenta Consiliului Local,
lipsind nemotivat urmatorii: Mocanu Laurentiu si Anghelache Cornel.
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.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen
legal de catre doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul
avizierului si cuprinde urmatoarele:
1. Proiect de hotarare privind
Comunei Pietroasele pe anul 2014.

rectificarea

bugetului

local

al

2.Probleme curente.
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
Consiliului Local sunt prezenti 11. Absenti
nemotivat
consilieri: Mocanu Laurentiu si Anghelache Cornel.

13 membri ai
sunt urmatorii

In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesulverbal al sedintei extraordinare din data de 27.11.2014.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 27.11.2014 a
fost insusit de catre domnii consilieri.
Domnul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si
anume:
1. Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului local al
Comunei Pietroasele pe anul 2014, dupa care da cuvantul domnului contabil.

Domnul contabil arata in cuvantul sau ca in urma adresei primite de la
AJFP Buzau nr. 44347/27.11.2014 s-a comunicat repartizarea unei sume din TVA
pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei.UAT
Pietroasele inregistreaza sumele din TVA la partea de venituri iar
institutia publica subordonata – Sc.Gimnaziala Pietroasele - inregistreaza
aceeasi suma la partea de cheltuieli a bugetului local al comunei
Pietroasele.Ulterior
initierii
proiectului
de
hotarare
Administratia
Judeteana a Finatelor Publice Buzau emite adresa nr. 45354/04.12.2014 in
care comunica repartizarea sumelor defalcate din TVA.Astfel la proiectul de
hotarare initiat survin modificari in sensul diminuarii sumei de la 60 mii
lei la suma de 58 mii lei la capitolul venituri iar la capitolul cheltuieli
invatamant – Titlul 10 – cheltuieli de personal de la 65 mii lei la 63 mii
lei.De asemeni tot in cadrul acestui capitol la Titlul 20 – Bunuri si
servicii de la 60 mii lei la 58 mii lei.
Dupa prezentarea materialelor domnul presedinte solicita discutii pe
marginea proiectului.
Domnul Croitoru arata in cuvatul sau ca ar fi bine ca si cadrele
didactice sa dea dovada de generozitate in vederea colectarii unor sume
pentru a se bucura fiecare copil de sarbatorile de iarna.
Domnul Filip considera ca este bine a se bucura fiecare copil de cate
o atentie deoarece nu toate familiile au posibilitati sa le ofere un mic dar
copiilor.
Nemaifiind discutii se supune la vot prezentul proiect fiind aprobat
cu 11 voturi pentru.
In continuare se trece la problem curente.
Domnul Tescan da citire cererii doamnei dr. stomatolog Munteanu
Madalina cu nr.5181/08.12.2014
care solicita inchirierea spatiului din
incinta Dispensarului Medical in vederea desfasurarii activitatii de
medicina dentara pentru locuitorii comunei incepand cu 01.01.2015.
Domnul Tescan solicita discutii pe marginea cererii.
Doamna secretar informeaza consilierii ca s-a incetat contractual de
inchiriere a Cabinetului Stomatologic cu domnul dr.Plopeanu Nicolae de comun
accord si ar fi bine ca aceasta activitate sa continue, avand in vedere ca
acest cabinet este dotat cu aparatura medicala de specialitate.
Domnul Zaplaic arata in cuvantul sau ca este benefic pentru locuitorii
comunei sa functioneze acest cabinet cu program zilnic.
Domnul viceprimar este de accord cu functionalitatea acestui cabinet
informeaza consilierii ca este legal incheierea contractului de inchiriere
prin licitatie.
Cererea mai sus mentionata se aproba in unanimitate de voturi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul
exemplare, spre cele legale.

proces- verbal, in 2 (doua)

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SECRETARUL COMUNEI,

