ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 28.10.2014, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.262 din 22.10.2014 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 domnul Enache Cornel, primarul
comunei Pietroasele si doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-na Badea Adriana, 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 completarea Hotararii nr.33/14.09.2006 pentru
atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei
Pietroasele.
2.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.
3.Proiect de hotarare privind desemnarea persoanelor care pot inlocui
reprezentantul Consiliului Local Pietroasele in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara ,,Buzau2008”.
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 supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal
al sedintei ordinare din data de 30.09.2014.
Cu 13 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 30.09.2014.
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:
“Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z ,,Reabilitare termica corp C1 si
C2 si extindere S+P+M, Asezamant Social pentru persoane varstnice – Fundatia
Ortodoxa pentru copii Sf. Sava, extravilan satul Saringa, Tarlaua 56, comuna
Pietroasele, judetul Buzau”.
Se supune la vot si acest proiect, fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul
de 13 consilieri prezenti.
Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr.33/14.09.2006 pentru
atestarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei
Pietroasele.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul doamnei secretar pentru a
prezenta referatul intocmit, dupa care domnul Banica Ionel, viceprimarul comunei
da citire proiectului de hotarare.
Se solicita discutii pe marginea proiectului.
Domnul Croitoru arata in cuvantul sau ca este de acord cu prezentul proiect
avand in vedere ca ceea ce se intentioneaza sa se realizeze pe respectivul teren este
benefic pentru comunitate.
Domnul Anghelache solicita un punct de vedere in ceea ce priveste aceasta
procedura, respectiv de trecere a terenului in forma solicitata.
Doamna Matache da certitudine consilierilor ca proiectul de hotarare a
respectat prevederile legislatiei in vigoare si totodata informeaza consilierii ca
legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia da
posibilitatea administratiei locale sa ateste terenul in domeniul public sau privat al
comunei.

Deasemeni, informeaza consilierii ca toate actele administrative emise de
consiliul local sau de primar sunt inaintate institutiei prefectului pentru verificarea
legalitatii acestora in timp util.
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 doi al ordinii de zi si anume: 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 doamnei consilier juridic, Badea
Adriana, pentru a prezenta raportul intocmit in acest sens.
In continuare, domnul Tescan, presedinte de sedinta, il invita pe domnul
Primar sa prezinte proiectul respectiv.
Domnul Primar da citire proiectului, dupa care domnul Tescan solicita
discutii pe marginea acestuia.
Domnul consilier Filip Stefan considera ca trebuie adoptat acest proiect,
intrucat comuna care doreste a intra in aceasta asociatie are intentia ca pe viitor sa
demareze diferite proiecte, cu o sansa mai mare in a le realiza.
Domnul Banica Ionel considera ca ar fi bine ca toate comunele din judet sasi exprime intentia de a intra in aceasta asociatie deoarece ar fi in beneficiul
fiecareia.
Nemaifiind alte discutii, domnul Tescan supune la vot consilierilor prezentul
proiect, acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul
Consiliului Local Pietroasele in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Buzau2008”.
Domnul Tescan, o invita pe doamna consilier juridic sa prezinte raportul care
face obiectul acestui proiect, dupa care da cuvantul domnului Primar sa dea citire
proiectului de hotarare.
Domnul Tescan, presedinte al sedintei, solicita discutii pe marginea
proiectului.
Domnul Primar arata in cuvantul sau necesitatea desemnarii unei persoane in
vederea participarii la sedintele Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Buzau2008”.
In acest sens considera ca persoana potrivita pentru a il inlocui este domnul
Banica Ionel, viceprimarul comunei.

Domnul Anghelache Cornel, este de acord cu aceasta nominalizare deoarece
intruneste toate conditiile pentru a prelua problemele discutate in cadrul acestor
sedinte.
Nemaifiind alte discutii, domnul Tescan supune la vot consilierilor prezentul
proiect, acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se prezinta proiectul introdus ulterior si anume:
„Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z ,,Reabilitare termica corp C1 si
C2 si extindere S+P+M, Asezamant Social pentru persoane varstnice – Fundatia
Ortodoxa pentru copii Sf. Sava, extravilan satul Saringa, Tarlaua 56, comuna
Pietroasele, judetul Buzau”
Domnul Tescan da cuvantul doamnei secretar, care informeaza consilierii
motivul pentru care acest proiect de hotarare ar trebui adoptat in aceasta sedinta.
Doamna Matache Aurelia constientizeaza faptul ca prezentul proiect de
hotarare trebuia consultat cu 30 zile inainte de o masa mai mare de cetateni, dar
avand in vedere ca respectivul asezamant ofera servicii sociale pentru persoane
varstnice si nevoiase este necesara adoptarea acestui proiect in cel mai scurt timp.
In urma aprobarii planului urbanistic zonal se continua demararea celorlalte
proceduri si implicit se va proceda la modernizarea in sine a lacasului ce va aduce
servicii persoanelor indreptatite sa stea acolo.
Nefiind alte discutii 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 circulara inregistrata la nr.
4290/21.10.2014 emisa de DSVSA Buzau aducand la cunostinta anumite
reglementari privind legislatia in domeniu.
In continuare se prezinta un indrumar tehnic privind competentele Agentiei
de Protectie a Mediului in teritoriu.
Domnul Tescan prezinta mai departe referatul cu nr. 4289/21.10.2014 in care
se propune scaderea impozitului pe taxa de apa, venit pe meserii, venit agricol si
imputatii preluate de la perceptia Pietroasele pentru debitorii din evidentele
fiscale.Supus la vot prezentul referat este aprobat in unanimitate.
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,
Consilier , Tescan Neculai Miron

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

