ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 29.03.2016, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comuneiPietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.79/23.03.2016 a Primarului
com. Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fostprezenti 12 consilieri locali, din
totalul celor 13 consilieri din componentaConsiliului Local, lipsind nemotivat
domnul 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-na Badea Adriana – consilier juridic;
-d-nul Petrache Ion, inspector contabilitate;
-d-nul ZainescuMateiu, delegat satesc;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
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 Organigramei si Statului de
functii al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016.
2.Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect si in vederea realizării investitiei ”Modernizare drumuri de interes local DC
254, DC 256,DC 260 si DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” - investitie
de interes local acomunei Pietroasele, finanţata prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.
3.Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z ,,Construire hala
industrial si corpuri administrative, hala confectii metalice si birouri, 2 hale

depozitare produse agricole- extravilan comuna Pietroasele, T 124, Parcela
3067, nr. cad. 21681, nr.cad.21682 si nr.cad.21683, jud.Buzau”.
4.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta fostei
Primarii din satul Saringa, in suprafata de 61,62 m.p, cu destinatia comert,
aflat in domeniul public al comunei, situat in sat Saringa, com. Pietroasele,
judetul Buzau.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de
interes local ce se vor desfasura in anul 2016 cu beneficiarii de ajutor social.
6.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru identificarea
beneficiarilor de stimulente educationale acordate potrivit Legii nr.248/2015 si
a procedurilor de acordare a acestora.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2015
privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap angajati
in cadrul Primariei comunei Pietroasele.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Proiect tehnic
si Studii Fezabilitate modernizare, inclusiv dotare GPN Saringa”.
9.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
10. 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 12.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de25.02.2016 a fost
insusit de catre domnii consilieri si nu au fost obiectiuni.
In continuare presedintele sedintei supune la vot proiectele de pe
ordinea de zi..
Cu 12 voturi pentru proiectele se aproba.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de
functii al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016.

Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare,
aprobarea Organigramei si Statului de functii al Primariei comunei
Pietroasele pe anul 2016.
Domnul primar da citire pe articole prezentului proiect de hotarare
dupa care da cuvantul doamnei Badea Adriana pentru prezentarea raportului
intocmit.
Doamna Badea Adriana informeaza consilierii ca anual Consiliul local
exercită următoarele categorii de atribuţii:
a)
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi
regiilor autonome de interes local;
b)
aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului,
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de
funcţii ale regiilor autonome de interes local;
Se solicita discutii.
Doamna Balaceanu Daniela este de accord cu acest proiect avand in
vedere ca insusi legislatia impune acest lucru.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind
aprobat cu 12 voturi pentru.
In continuare se trece la discutarea celui de-al 2-lea proiect si anume:
2.Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect si in vederea realizării investitiei ”Modernizare drumuri de interes local DC
254, DC 256,DC 260 si DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” - investitie
de interes local acomunei Pietroasele, finanţata prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.
Doamna Balaceanu Daniela da cuvantul domnului primar pentru
prezentarea materialelor.
Domnul primar informeaza consilierii ca pentru realizarea investitiei
,,Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 si DC 261
din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” prin Programul National de
Dezvoltare Locala, program sustinut financiar de catre Guvernul Romaniei,
este necesar ca bugetul proiectului sa cuprinda si o contributie a Unitatii
Administrativ Teritoriale care solicita finantarea.Totodata informeaza
consilierii despre ce drumuri din comuna este vorba.
Se solicita discutii.

Domnul viceprimar arata in cuvantul sau ca drumurile propuse spre
modernizarea sunt de o importanta deosebita pentru comuna noastra,
considerand ca suma de 100 mii lei, contributia Consiliului local, ne-ar ajuta
in vederea semnarii contractului de finantare, deoarece un criteriu de selectie
a proiectelor este si cuantumul contributiei bugetului propriu.
Domnul Anghelache este de parere ca in satul Saringa sunt mai putine
drumuri propuse spre realizare.
Domnul Primar:”Daca s-ar face o comparatie cu ceea ce a contribuit
bugetul local ati observa ca aceasta contributie a fost mai marew pentru satul
Saringa.”
Domnul Dumitrascu Dragos intreaba :”Daca ar mai ramane bani se mai
pot asfalta si strazi adiacente pe viitor?”
Domnul viceprimar:”Pe fonduri europene nu mai putem depune
proiecte , déjà avem depuse.”
Domnul consilier Vilcu e de parere ca drumul catre Pietroasa Mica este
prioritar si de o importanta maxima.
Domnul primar il informeaza ca pentru acel drum este depus proiect
prin PNDR.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12
voturi pentru.
Se trece la urmatorul proiect si anume:
3.Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z ,,Construire hala
industrial si corpuri administrative, hala confectii metalice si birouri, 2 hale
depozitare produse agricole- extravilan comuna Pietroasele, T 124, Parcela
3067, nr. cad. 21681, nr.cad.21682 si nr.cad.21683, jud.Buzau”.
Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru
prezentarea materialelor.
Domnul primar da citire proiectului de hotarare dupa care se da citire
raportului intocmit de catre domnul Priboi Dan-inspector urbanism in care se
mentioneaza despre solicitarea unui cetatean
de avizare PUZ
,,Construirehala industrial si corpuri administrative, hala confectii metalice si
birouri, 2 hale depozitare produse agricole- extravilan comunaPietroasele, T
124, P 3067, Nr. cad. 21681, nr.cad.21682si nr.cad.21683, jud. Buzau”.
Beneficiarul intentioneaza in regim de urgenta sa demareze procedurile
de urbanism, respectiv autorizatia pentru construire.
Aceasta investitie este necesara pentru crearea unor locuri de munca,
precum si pentru dezvoltarea economica a comunei.
Se solicita discutii.

Domnul viceprimar informeaza asupra faptului ca Planul Urbanistic
Zonal stabileste obiectivele, actiunile de dezvoltare din punct de vedere
urbanistic al zonei, pentru o dezvoltare durabila, pentru o mai buna
functionalitate si crearea unui ambient echilibrat corespunzator functiunilor
zonei, in corelatie cu Planul Urbanistic General al comuneiPietroasele.
Principaleleacte normative care stau la baza initierii prezentului proiect
de hotarare sunt:
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
Cap.III, art.37, alin. (1) aLegii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV a, a Legii nr. 7/1996, a
cadastrului si a publicitatii imobiliare, a Legii nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national – sectiuneaa III a – zone
protejate, a Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
Legea nr. 50/1991 modificata cu Legea nr. 453/2001 si Hotararea Guvernului
nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12voturi
pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
4.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta fostei
Primarii din satul Saringa, in suprafata de 61,62 m.p, cu destinatia comert,
aflat in domeniul public al comunei, situat in sat Saringa, com. Pietroasele,
judetul Buzau.
Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru
prezentarea materialelor.
Domnul primar da citire proiectului de hotarare dupa care da cuvantul
doamnei Badea Adriana pentru prezentarea raportului intocmit.
Doamna Badea Adriana aduce la cunostinta ca in sedinta ordinara a
Consiliului Local din data de 25.02.2016 s-a aprobat cererea doamnei
Mustatea Elena, pentru inchirierea unui spatiu din incinta fostei Primarii din
satul Saringa, in vederea desfasurarii activitatii de comert.
Se solicita discutii.
Domnul consilier Croitoru Victor este de accord cu aceasta inchiriere
avand in vedere si faptul ca in sedinta trecuta a fost aprobata cererea privind
inchirierea.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:

5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de
interes local ce se vor desfasura in anul 2016 cu beneficiarii de ajutor social.
Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru
prezentarea materialelor.
Se solicita discutii.
Domnul Primar informeaza consilierii faptul ca primarii au obligaţia să
întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să
asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru
toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de
acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a
consiliului local, în funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor
partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de
lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat
prin hotărâre a consiliului local.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
6.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru identificarea
beneficiarilor de stimulente educationale acordate potrivit Legii nr.248/2015 si
a procedurilor de acordare a acestora.
Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru
prezentarea materialelor.
Se solicita discutii.
Domnul primar informeaza consilierii ca in raportul intocmit de catre
doamna Bumbu Simona-inspector la Compartimentul asistenta sociala se
aduc la cunostinta urmatoarele:
-prevederile art.4 alin (2) din Legea nr.248/2015 privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii
defavorizate;
-prevererile art.14 alin.(1) si alin. (4), art.35 din anexa la H.G.nr.15/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a
copiilor provenind din familii defavorizate si procedura de acordare a
vtichetelor sociale pentru gradinita;
-prevederile Legii asistentei socialenr.292/2011, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Drept urmare trebuie avut in vedere aprobarea procedurii de identificare a
beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a
stimulentului educational pentru copii din gradinite care provin din familii
defavorizate.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
7.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2015
privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap angajati
in cadrul Primariei comunei Pietroasele.
Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru
prezentarea materialelor.
Se solicita discutii.
Domnul primar aduce la cunostinta consilierilor in conformitatea cu
legislatia in vigoare faptul ca serviciul public de asistenţă socială de la nivelul
primăriei prezintă semestrial consiliului local un raport care conţine cel puţin
următoarele:
a) dinamica angajării asistenţilor personali;
b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului
personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau
posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;
d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
8.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Proiect tehnic
si Studii Fezabilitate modernizare, inclusiv dotare GPN Saringa”.
Doamna presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru
prezentarea materialelor.
Se solicita discutii.
Domnul viceprimar informeaza Consiliul Local ca pentru a putea
realize proiectul,,Modernizarea, inclusiv dotarea Gradinitei cu Program
Normal Saringa”este necesara aprobarea sumei de 60 mii lei in vederea
achitarii studiului de fezabilitate si a avizelor necesare depunerii proiectului.

Domnul consilier Anghelache in cuvantul sau isi exprima nemultumirea
asupra valorii documentatiei tehnice de la Gradinita din satul Saringa,
comparand aceasta valoare cu cea de la Dispensarul Uman din Pietroasele,
considerand ca totusi este o valoarea prea mare.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 12
voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
9.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Croitoru propune pe domnul Banica Ionel pentru conducerea
sediontelor pe urmatoarele 3 luni.
Propunerea se aproba cu 12 voturi pentru.
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 ,

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

