ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.01.2015, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.19 din 23.01.2015 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 doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-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 modificarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului
de specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare
din excedentul bugetului local pe anul 2014.
3.Proiect de hotarare privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzau 2008” la care comuna Pietroasele este
membru asociat.
4.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 insuseste procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 23.12.2014
de catre Consiliul Local, nefiind obiectiuni acesta se insuseste.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea domnului
Vilcu 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 presedinte de sedinta prezinta primul proiect al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului
de specialitate al Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2015.
In continuare domnul Vilcu Nicolae da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare cat si materialele care fac obiectul acestui proiect.
Dupa prezentarea acestuia se solicita discutii pe marginea proiectului.
Domnul primar informeaza Consiliul Local ca din acest serviciu trebuie sa faca parte
domnul David Marian considerand ca acesta va avea menirea si de sef serviciu.
Domnul consilier Anghelache intervine si spune ca daca domnul Primar considera ca
aceasta persoana este numita sef serviciu asta presupune sa i se atribuie cu prioritate
responsabilitatile specifice acestui post.Deasemeni precizeaza ca activitatea de salubrizare sa fie
efectuata tot de aceasta persoana cat si de aplicarea si urmarirea contraventiilor cu privire la
persoanele care depoziteaza gunoiul in locuri nepermise.
Domnul viceprimar intervine si informeaza ca deja responsabilitatile de care vorbeste
domnul Anghelache sunt deja preluate de domnul David Marian in baza unei dispozitii de primar
si totodata tot acesta este in masura sa aplice amenzile.
Domnul Anghelache intreaba cate amenzi s-au aplicat in acest sens.
Domnul consilier Vilcu isi exprima nemultumirea asupra faptului ca multi cetateni de pe
raza comunei nu au constientizat ca nu trebuie sa arunce gunoaiele oriunde, acestia trebuiesc
urmariti si sanctionati de catre persoanele in drept.
Doamna Matache arata in cuvantul sau ca urmeaza sa se faca procedurile in acest sens,
astfel de la 01 februarie acestei persoane i se va emite o dispozitie de primar de trecere dintr-un
compartiment in altul, stabilindu-i-se si atributiile corespunzatoare postului.
Supus la vot, se aproba in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta trece la punctul al 2-lea al ordinii de zi si anume:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014.

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare dandu-i citire pe articole.Informeaza consilierii
asupra prevederilor OMFP 1780/2014 pentru aprobarea N.M. privind incheierea exercitiului
bugetar pe anul 2014, aratand ca la Cap. V – incheierea executiei bugetelor locale si operatiuni
specifice UAT-urilor la pct.5.13.3. alin.1, lit.b, se fac anumite precizari, iar in baza hotararii
consiliului local unitatile trezoreriei statului inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a
deficitelor sectiunilor respective, pe baza de nota contabila.Cu privire la UAT Pietroasele, consiliul
local are obligatia sa aprobe acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare a bugetului
local cu suma de 504.449,96 lei, suma care a asigurat finantarea investitiilor din anul 2014.
Dupa aceste precizari facute domnul Anghelache nu este multumit de modul cum domnul
Primar a expus situatia in cauza, astfel solicita lamuriri din partea domnului contabil.
Domnul contabil informeaza consilierii aratand ca la nivelul Primariei comunei Pietroasele s-a
inregistrat in anul 2014 un deficit al sectiunii de dezvoltare a bugetului local prin imprumutiri
successive in timpul anului pentru finantarea cheltuielilor de investitii.Acestea au fost echivalate
cu partea de contributie a Primariei pentru cofinantarea unor lucrari de investitii finantate
majoritar cu fonduri PNDR.
Au mai fost si cheltuieli de investitii directe ale Primariei de achizitionare autoturism sau de
finalizare a lucrarilor de la Piata comunala.Suma de acoperit aferenta anului 2014 este de
504.449,96 lei conform OMFP 1780/2014.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, domnul presedinte de sedinta supune la vot
prezentul proiect, fiind adoptat cu 9 voturi pentru, 2 abtineri - domnul Vilcu Nicolae si domnul
Dumitrascu Dragos si 2 impotriva – domnul Anghelache Cornel si domnul Mihaiu Ion din 13
consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume:
3.Proiect de hotarare 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 primar pentru a prezenta proiectul de
hotarare.
Dupa prezentarea proiectului de hotarare de catre domnul primar, domnul presedinte de
sedinta solicita discutii pe marginea acestuia.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect este supus la vot fiind aprobat in unanimitate.
In continuare se trece la probleme curente, astfel domnul Primar prezinta referatul
intocmit de d-na Badea Adriana prin care se face propunerea de a achizitiona un serviciu juridic
de consultanta, de asistenta si de reprezentare cu un cabinet de avocat, avand in vedere
complexitatea si volumul mare de activitati juridice de consultanta, de asistenta, de reprezentare
in instanta, de instrumentare a dosarelor, de avizare, realizarea activitatii de preventie si
asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din cadrul institutiei, alte activitati
specifice care cad in sarcina Compartimentului Juridic din cadrul institutiei.

Doamna Balaceanu Daniela este de acord cu cele precizate in referat avand in vedere ca este
un dosar cu o complexitate ridicata si cu recuperare de sume semnificative.In consecinta considera
ca este stringent ca acest dosar sa fie reprezentat de un avocat cu o foarte mare experienta,
avandu-se in vedere ca doamna Badea Adriana este consilier juridic si nu avocat, aceasta avand si
alte atributii in exercitarea functiei.
Domnul consilier Anghelache considera ca raportul Curtii de Conturi trebuia pus in
discutie in consiliul local la timpul potrivit pentru a se cunoaste mai bine continutul acestuia.
Domnul Primar intervine spunand ca informarile pe marginea acestui raport au fost
prezentate in consiliul local la momentul potrivit si ca se stia de atunci de problemele cu care s-a
confruntat Primaria cu privire la lucrarile executate de catre SC Moldocons Grup SRL,
societatea cu care Primaria este in litigiu.
Domnul viceprimar face cunoscut consilierilor faptul ca la montarea scarilor s-a inscris
eronat cantitatea de 80 de tone fata de 80 kg cat ar fi fost greutatea scarilor montate, lucru
nesesizat de dirigintele de santier, actualmente decedat si desigur scos in evident de auditoria
Curtii de Conturi, dar totodata aceasta societate a executat si lucrari suplimentare fata de care
lucrarea in sine nu ar fi fost finalizata corespunzator.In consecinta considera oportunitatea
contractarii unui serviciu juridic pentru ca Primaria sa fie reprezentata in acest dosar.
In continuare domnul Primar arata in cuvantul sau ca se doreste a se recupera intreaga
suma, iar suma ce se va recupera va intra in bugetul local.
Nefiind alte discutii referatul se aproba cu 11 voturi pentru si 2 abtineri – respectiv domnul
Anghelache si domnul Vilcu.
In incheiere, domnul consilier Vilcu 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 , Vilcu Nicolae

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

