ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 27.11.2014, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.283 din 21.11.2014 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-na Badea Adriana, consilierjuridic;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-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 pagina de internet si
cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale
aparatului de specialitateal Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2014;
2.Proiect de hotarare privind transformarea postului de« inspector, clasa I, grad
profesional asistent, gradatia 4, clasa de salarizare 35, coeficient 2.32» in vederea promovarii in
grad profesional a d-nei Tabirca Daniela in functia de « inspector, clasa I, grad profesional
principal, gradatia 4, clasa de salarizare 33+8=41, coeficient 2,69»
3.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 ordinare din data de 28.10.2014 de
catre Consiliul Local, la care domnul Anghelache Cornel obiecteaza asupra acestuia, motivate
de faptul ca interventiile dumnealui nu au fost preluate in totalitate.Doamna Matache Aurelia,
secretar comuna, arata in cuvantul sau ca nu ar fi fost exclus sa se intample acest lucru, deoarece
in interventia fiecaruia ar fi bine sa se expuna punctul de vedere in fraze bine exprimate de la
inceput pana la sfarsit in asa fel pentru a se putea prelua intrutotul. Doamna Matache Aureila ,
il roaga pe domnul consilier Anghelache sa revina cu problemele nepreluate de la sedinta
anterioara deoarece procedura de preluare a minutei da posibilitatea persoanei nemultumite sasi spuna punctul de vedere pentru a fi preluat in procesul verbal al sedintei actuale.
Doamna Matache Aurelia face apel consilierilor locali ca pentru a fi preluate toate
interventiile acestora sa-si exprime punctul de vedere intr-un mod organizat, sa nu se mai
bruieze unii pe altii cu diferite discutii neprincipiale si de rea credinta.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea
domnului Tescan Neculai Miron, presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor.
Domnul consilier Tescan Neculai Miron, 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 Tescan Neculai Miron, presedintele sedintei, informeaza ca ulterior a
aparut un nou proiect pe langa ordinea de zi si anume:
3. « Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului ,, Centru local de
informare turistica in comuna Pietroasele si proximitati;Dezvoltare si marketing turistic” si a
solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor
de plata a avansului«
Se supune la vot si acest proiect, fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul de 13
consilieri prezenti.
Domnul presedinte de sedinta cere aprobarea consilierilor pentru a discuta proiectul de
hotarare introdus ulterior pe ordinea de zi si anume:
„ Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului ,, Centru local de
informare turistica in comuna Pietroasele si proximitati;Dezvoltare si marketing turistic” si a
solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor
de plata a avansului”.
Supus la vot, se aproba in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta
proiectul de hotarare.
Domnul viceprimar da citire proiectului de hotarare si informeaza consilierii ca valoarea
totala a proiectului ,, Centru local de informare turistica in comuna Pietroasele si
proximitati;Dezvoltare si marketing turistic” este de 1.036.171 lei din care: 585.564 lei valoare

eligibila si 450.607 lei valoare neeligibila. Pentru finantarea acestuia s-a incheiat contractul de
finantare nerambursabila nr. C313011221000008/31.10.2013 si a actelor aditionale ulterioare
pentru a se putea obtine un avans pentru inceperea lucrarilor.
Pentru acordarea acestuia este nevoie insa de o scrisoare de garantare de la FNGCIMM
SA IFN a carei valoare de 257.647,50 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului
de 234.225 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului in favoarea
Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit / Agentiei pentru Finantarea Investitiilor
Rurale.Mai informeaza consilierii ca la data de 30.09.2015 trebuie finalizate lucrarile, aceasta
data fiind data limita a tuturor proiectelor.
Domnul consilier Filip Stefan intreaba daca pentru asfaltari/balastari este aprobat ceva.
Domnul viceprimar il informeaza ca inca nu s-a primit nimic in acest sens.
Domnul Anghelache Cornel intreaba despre aceasta societatea ca entitate juridica cui ii
apartine?
Domnul viceprimar ii raspunde ca nu este societate ci ca este de stat.
Domnul Tescan arata in cuvantul dumnealui ca a inteles si ca totul este clar cu acest
proiect, ca de fapt valoarea totala a proiectului este suma de 585.564 lei, suma fiind aceea
eligibila.
Domnul Tescan, presedintele sedintei intreaba totodata care este procentul care-l percepe
fondul de garantare?
Domnul viceprimar ii raspunde ca pana in jurul sumei de 2000 lei, pana la data de
30.09.2015.
Domnul Tescan:” Mai sunt discutii pe marginea acestui proiect?”
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, domnul presedinte de sedinta supune la vot
prezentul proiect, fiind adoptat cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul unu al ordinii de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si Statului de functii ale

aparatului de specialitateal Primarului comunei Pietroasele, pe anul 2014.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei consilier juridic, Badea Adriana,
pentru a prezenta raportul intocmit in acest sens.
Dupa
prezentarea raportului de catre consilierul juridic, doamna secretar in
tervine si informeaza consilierii faptul ca acest proiect de hotarare nu poate fi adoptat in
totalitate deoarece pentru mutarea unui functionar public dintr-un compartiment in altul este
necesar obtinerea avizului favorabil al ANFP-ului.
In continuare presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare , punctand
articolele ce urmeaza a se discuta si adopta, astfel:
“Se modifica Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasele
conform Anexei nr.2 dupa cum urmeaza:

- Postul vacant de la nr. Crt.20 din cadrul Compartimentului SVSU este ocupat de catre
domnul Brutaru Constantin, referent IA;
-postul de consilier primar se ocupa de domnul Serban Ion cu o functie contractuala de
referent IA;
Domnul Tescan, presedinte al sedintei, solicita discutii pe marginea proiectului.
Nefiind alte discutii, domnul Tescan supune la vot consilierilor prezentul proiect , acesta
fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume:
„Proiect de hotarare privind transformarea postului de« inspector, clasa I, grad
profesional asistent, gradatia 4, clasa de salarizare 35, coeficient 2.32» in vederea promovarii in
grad profesional a d-nei Tabirca Daniela in functia de « inspector, clasa I, grad profesional
principal, gradatia 4, clasa de salarizare 33+8=41, coeficient 2,69»
Domnul Tescan da cuvantul doamnei consilier juridic, care prezinta raportul intocmit,
informand consilierii ca la examen a participat si a fost declarat “admis” doamna Tabirca
Daniela, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 4, in cadrul Primariei comunei
Pietroasele, postul transformandu-se in “inspector, clasa I, grad profesional principal, gradatia
4.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect, domnul Tescan supune la vot consilierilor
prezentul proiect , acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul patru al ordinii de zi si anume:Probleme curente.
Domnul Tescan prezinta consilierilor adresa inregistrata la nr. 4569/31.10.2014 emisa de
Primaria comunei Galbinasi aducand la cunostinta retragerea acesteia din ADI”Eco Buzau
2009”.
Consiliul local Pietroasele aproba aceasta solicitare.
In continuare domnul presedinte de sedinta supune atentiei consiliului local solicitarea
Scolii Gimnaziale Pietroasele in vederea decontarii abonamentelor cadrelor didactice.Consiliul
local Pietroasele este de acord cu aceasta.
Deasemeni, doamna consilier juridic, Badea Adriana, informeaza Consiliul Local asupra
faptului ca pe rolul Curtii de Apel Ploiesti s-a judecat Dosarul nr. 6315/114/2012 in care
Primaria comunei Pietroasele a formulat contestatie in contradictoriu cu Curtea de Conturi a
Romaniei, contestatie ce a fost respinsa prin Decizia nr. 4342/23.09.2014, definitiva si
irevocabila.In acest sens, Primaria Pietroasele a procedat la notificarea societatii SC Moldocons
Grup SRL Ploiesti, prin Cabinet de Avocat Sbarcea Ciobanu Liana in vederea recuperarii sumei
de 159.185,55 lei, urmand ca la data de 12.12.2014 societatea respectiva sa se prezinte sau sa ne
comunice la sediul doamnei avocet modalitatea prin care intelege sa ne achite aceasta suma.
In continuare domnul Tescan prezinte consilierilor dispozitia privind rectificarea
bugetului local al comunei Pietroasele pe anul 2014, iar pentru a se intelege mai bine despre ce
este vorba este solicitat domnul Petrache Ion-inspector la Compartimentul buget-finantecontabilitate pentru a face anumite precizari.

Domnul Petrache Ion, informeaza ca s-a comunicat o circulara privind anumite sume
atat pentru retragere cat si pentru repartizare din unele venituri ale bugetului de stat,
insumarea acestora finalizand cu o repartizare in plus de 40.000 lei la partea de venituri.La
cheltuieli sumele au fost repartizate in functie de necesitati pe capitol bugetare mentionate in
anexa la dispozitia careia I s-a dat citire.
In incheiere, domnul consilier Tescan Neculai Miron, presedintele sedintei, declara inchise
lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.

PRESEDINTELE SEDINTEI,

SECRETARUL COMUNEI,

Consilier , Tescan Neculai Miron

Matache Aurelia

