ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 11.11.2014, orele 13,00, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.275 din 07.11.2014 a Primarului com. Pietroasele, a fost
convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
La aceasta sedinta extraordinara au fost prezenti 5 consilieri locali, din totalul celor 13 consilieri din
componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat urmatorii:Anghelache Cornel, Baiuta Cornel, Dumitrascu
Dragos Dumitru, Filip Stefan, Mocanu Laurentiu, Mihaiu Ion, Croitoru Pompiliu, Tescan Neculai Miron.
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 modificarea si completarea HCL nr.4/03.02.2014, privind aprobarea
Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2014.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ,,Racordare la RED 0,4kV –
CEF 15 kW satul Pietroasele, comuna Pietroasele, jud. Buzau”
3.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Microparc fotovoltaic”, comuna Pietroasele,
jud. Buzau”
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe anul 2014.
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 5. Absenti
nemotivat sunt urmatorii consilieri: Anghelache Cornel, Baiuta Cornel, Dumitrascu Dragos Dumitru, Filip

Stefan, Mocanu Laurentiu, Mihaiu Ion, Croitoru Pompiliu si Tescan Neculai Miron – in calitate de presedinte
de sedinta.
Convocarea consiliului local a fost stabilita pentru orele 13:00.S-a asteptat in sala de sedinta pana la
orele 13:30 si nu s-a mai prezentat niciun consilier local, in sala de sedinta la acest moment fiind prezenti un
numar de 5 consilieri locali.
Doamna secretar Matache Aurelia aduce la cunostinta ca pentru buna desfasurare a lucrarilor trebuie
intrunit cvorumul necesar , respectiv un numar de 7 consilieri din totalul de 13 consilieri locali in functie.
Doamna secretar considera ca proiectele de hotarare initiate de domnul primar trebuiesc adoptate cat
mai urgent, avand in vedere ca spozorizarea din partea companiei Coca-Cola trebuie concretizata pana la
sfarsitul anului in curs.
Avand in vedere ca nu s-a intrunit cvorumul necesar sedinta se declara inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele legale.
Consilieri prezenti,

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

