ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 08.01.2016, orele 09:00, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. nr.2/07.01.2015 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat domnii Anghelache Cornel,
Baiuta Cornel si Croitoru Pompiliu.
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:
-

Badea Adriana – consilier juridic;

-

Petrache Ion – inspector;

-

Serban Ion – consilier primar;

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 10.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 29.12.2015.

Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 29.12.2015 a fost insusit de
catre domnii consilieri.
Doamna consilier Balaceanu Daniela, presedintele sedintei:
“Supun votului dumneavoastra proiectul de pe ordinea de zi.”
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
In continuare doamna Balaceanu Daniela – presedintele sedintei trece la primul
punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015.Se da cuvantul domnului primar
care prezinta proiectul si expunerea de motive.
Se solicita discutii.
Domnul contabil Petrache Ion informeaza consilierii locali ca in conformitate cu
prevederileO.M.F.Pnr.4075/2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea exercitiului bugetar al anului 2015, anexa la cap V, incheierea executiei bugetare
locale si operatiuni specifice UAT-rilor, la punctul 5.13.3, alin.(1), lit. ,,b”, se precizeaza
urmatoarele:
b) In situatia in care sectiunea de dezvoltare si/sau sectiunea de functionare
inregistreaza deficit, consiliile locale, judetene si CGMB, dupa caz, au obligatia de a aproba
prin hotarare a Consiliului, acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a
deficitului sectiunii de dezvoltare si/sau functionare, dupa caz, pana la data de 8 ianuarie
2016, inclusiv.
alin.(2) Pe baza hotararilor consiliilor locale, judetene sau CGMB, dupa caz,
unitatile Trezoreriei Statului, inregistreaza operatiunea de acoperire definitiva a deficitelor
sectiunii respective, pe baza de nota contabila.
In cazul comunei Pietroasele, Consiliul Local are obligatia sa aprobe acoperirea
deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare a bugetului local cu suma de 325.674,96 lei,
suma care a asigurat finantarea investitiilor din anul 2015.
Referitor la proiectul de hotarare initiat, domnul Zaplaic Virgil considera ca a
respectat prevederile legislatiei in vigoare, fiind de acord cu proiectul de hotarare initiat.
In continuare domnul viceprimar face cunscut consilierilor procedura intocmirii
documentelor pentru depunerea de proiecte.

Domnul consilier Vilcu e de parere ca ar fi bine sa se actioneze si pentru lucrari
mici, fiind an electoral.
Cu privire la proiectele ce urmeaza a se demara pentru anul 2016 domnul Primar
considera benefice pentru comunitate proiectele ce necesita sume mai mari, deoarece
lucrarile mici necesita si sume mai mici, dar este de parere a se realiza obiective mai mari,
mai importante si cu un impact mai mare asupra prosperitatii comunei.
In continuare domnul primar aduce la cunostinta consilierilor faptul ca in
momentul de fata la nivelul satului Saringa, cetatenii se gasesc intr-un mare impas datorita
faptului ca serviciile medicale ale acestora sunt ingreunate,cetateanul fiind nevoit a se
deplasa in comuna Merei pentru serviciile medicale(consult, reteta, act deces, etc), domnul
dr.Stoicescu – nu-si poate desfasura activitatea pe raza satului deoarece presedintele
Colegiului Medicilor nu i-a eliberat inca avizul de functionare in spatiul amenajat de
Primarie .
Domnul Primar face apel consilierilor locali sa-l sprijine in vederea rezolvarii
acestei probleme.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 10 voturi pentru
din totalul de 10 consilieri prezenti.
In incheiere, doamna Balaceanu Daniela, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre
cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Balaceanu Daniela

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

