ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 28.08.2014, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.183 din 22.08.2014 a primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara 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.
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-nul Brutaru Constantin, 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 aprobarea participării comunei Pietroasele la
cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată din judeţul Buzau în perioada 2014-2020”.
2.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
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 10. Absenti sunt domnii consilieri Anghelache Cornel, Banica Ionel(absent
motivat, plecat la cursuri de protectie civila la Bacau) si Mihaiu Ion.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 24.07.2014.
Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei ordinare
din data de 24.07.2014.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea
domnului Mocanu Laurentiu, presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor.

Domnul consilier Mocanu Laurentiu, 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 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Mocanu Laurentiu, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii primului punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea
participării comunei Pietroasele la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzau în perioada 20142020”.
Domnul Primar prezinta proiectul de hotarare mai sus mentionat, dupa care domnul
Mocanu Laurentiu solicita interventii pe marginea acestui proiect.
Domnul consilier Tescan arata in cuvantul sau ca trebuie sa se adopte acest proiect
pentru aprobarea cotei de finantare a proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzau în perioada 2014-2020”
deoarece este benefic atat pentru agentii economici de pe raza comunei cat si pentru
gospodariile populatiei.
Domnul consilier Valcu arata ca este necesar sa se aiba in vedere noile captari din
punctul Duduleasa.
Domnul Primar arata ca se va solicita sprijin de la Compania de Apa si se va gasi o
solutie in acest sens.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume:Hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta.
Conform intelegerii, in ordine alfabetica urmeaza domnul consilier Serban Ion.
Propunerea este votata cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
Inainte de a se trece la urmatorul punct, domnul Primar il invita pe domnul Ion
Afendulis, reprezentantul firmei SC Alfa Bit SRL Bucuresti, avand obiect de activitate
promovarea produselor si serviciilor in domeniul energiei regenerabile, sa faca anumite
precizari in acest sens.
Dupa prezentarea scrisorii de intentie, inregistrata la Primaria comunei Pietroasele
la nr. 3420/28.08.2014, presedintele de sedinta solicita interventii din partea consilierilor
cat si din partea domnului Primar si a domnului Petrache Ion, contabilul Primariei.
Domnul Petrache, in legatura cu oferta propunerii de intocmire studii de teren si
avize, reprezentand studii tehnice, respectiv contractul nr.1, a obiectat asupra valorii
acestuia, a valorii studiului de radiatie solara in suma de 22531 lei din totalul de 50000,00
lei, din contractul mai sus mentionat.
Totodata precizeaza faptul ca sunt inadvertente in ceea ce priveste modul de
prezentare si inscrisurile care se regasesc in scrisoarea de intentie privitor la contractele
de consultanta, studiu de fezabilitate si proiectul tehnic in valoare de aproximativ 80000
lei constand in intocmirea acestor documentatii in oferta prezentata, mentionandu-se ca
documentatiile se intocmesc prin grija beneficiarului.

Domnul consilier Tescan arata in cuvantul sau daca se poate negocia cuantumul
contravaloare intocmire studii de teren si avize, respectiv suma de 50000 lei.
Domnul Primar informeaza Consiliul Local ca este doar o discutie de principiu,
urmand sa se analizeze foarte bine scrisoarea de intentie si dupa o edificare mai profunda
a situatiei se va proceda conform legislatiei.
In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume:Probleme curente.
-se supune la vot Dispozitia nr.184/22.08.2014, privind modificarea bugetului local
al comunei Pietroasele, sectiunea de functionare, in vederea insusirii acesteia, nu inainte
ca domnul contabil sa faca anumite precizari.
Prezenta dispozitie a fost insusita in unanimitate.
-se prezinta circulara emisa de Primaria Mun. Buzau, cu nr.11720/19.06.2014,
inregistrata la Primaria Pietroasele la nr.32220/07.08.2014, privind retragerea Mun
Buzau din cadrul ADI ,,Buzau ECO 2009”.
Se insuseste.
-se prezinta raportul privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav, incadrati in cadrul aparatului de specialitate al Primarului, in primul
trimestru al anului 2014.
Se insuseste.
-se prezinta cererea nr.3058/25.07.2014, privind pe Raducanu Daniela din
Pietroasele care solicita un ajutor de urgenta constand in bani pentru o interventie
chirurgicala.
Se aproba suma de 500 lei.
In continuare domnul Primar informeaza Consiliul Local faptul ca, in urma
publicarii anuntului de interes public pentru concesionarea serviciului de salubrizare,
anunt publicat pe site-ul Primariei comunei Pietroasele si in cotidianul de interes national,
,,Adevarul”, pana la aceasta data nu s-a depus nicio scrisoare de intentie.
In incheiere, domnul consilier Mocanu Laurentiu, 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 , Mocanu Laurentiu

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

