ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 28.12.2016, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comuneiPietroasele

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.8/22.01.2016 a Primarului
com. Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fostprezenti 13 consilieri locali, din
totalul celor 13 consilieri din componentaConsiliului 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 juridic;
-d-nul Petrache Ion, inspector contabilitate;
-d-nul Vasile Marian, director scoala;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-nul Iosif Aurelian – contabil scoala.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen
legal de catre doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul
avizierului.In ceea ce priveste afisarea pe pagina de internet nu s-a putut
efectua datorita unor probleme de server, iar cele semnalate de aceasta vor fi
confirmate printr-un inscris oficial emis de persoana care asigura
administrarea site-ului.
Ordinea de zi cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Primariei
comunei Pietroasele pe anul 2016.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale
Pietroasele pe anul 2016.
3.Proiect de hotarare privind stabilirea Programului de achizitii publice
al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investitii
propuse spre realizare pe anul 2016.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Reparatie
capitala drumuri”.
6.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Pietroasele.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale pentru anul
2016 a Comunei Pietroasele, judetul Buzau la Asociatia “GAL Drumul
Vinului”.
8.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 suntprezenti 13.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 08.01.2016 a fost
insusit de catre domnii consilieri si nu au fost obiectiuni.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza
rugamintea doamnei Balaceanu Daniela, presedintele sedintei, sa preia
conducerea lucrarilor.
Doamna consilier Balaceanu Daniela, 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.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Primariei
comunei Pietroasele pe anul 2016.
Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare,
respectiv aprobarea bugetului local al Primariei comunei Pietroasele pe anul
2016.

Domnul primar da citire pe articole prezentului proiect de hotarare
dupa care informeaza consilierii ca prin adresele AJFP Buzau nr.48000,48018
si 48165/30.12.2015 s-au primit sume defalcate pentru echilibrarea bugetului
local si pentru finantarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunei –
invatamant si asistenta sociala.
Se
da cuvantul domnului
Petrache Ion, inspector in cadrul
compartimentului buget finante-contabilitate care prezinta raportul ce
insoteste prezentul proiect de hotarare si anexa.Totodata face cunoscut
consiliului local faptul ca proiectul a fost initiat la sectiunea de functionare cu
suma de 3278 mii lei iar in faza finala de dezbatere si aprobare bugetul a
crescut la suma de 3429 mii lei cu o majorare de 151 mii lei, respective sumele
aprobate prin Hot.Cons.Jud. de 81 mii lei cote defalcate pentru programe si
proiecte si 70 mii lei sume din TVA pentru programe si proiecte.
Se solicita discutii.
Domnul consilier Anghelache Cornel arata in cuvantul sau ca nu
contesta activitatea domnului contabil si ca are incredere in ceea ce face dar
obiecteaza asupra faptului ca avand in vedere ca proiectele sunt de mare
importanta, materialele sedintei nu le-au fost puse la dispozitie intr-un termen
util pentru a putea fi studiate mai pe indelete.
Domnul primar aminteste faptul ca anul trecut s-a discutat in consiliul
local despre acest lucru si s-a picat de comun acord asupra procedurii de
studiere a proiectelor de hotarare, in sensul ca cel care doreste sa studieze
materialele in timp util ia legatura cu doamna Matache Aurelia pentru a I le
pune la dispozitie.
Doamna secretar arata in cuvantul sau ca la urmatoarea convocare a
sedintei sa intrebe consilierii cum doresc sa primeasca materialele( copii
Xerox, mail sau sa vina sa le studieze la Primarie ).
Doamna consilier Balaceanu propune ca sedinta pe domenii ce face
obiectul unor proiecte importante sa se intruneasca cu o zi inainte de data
sedintei.
Domnul viceprimar considera ca totul este transparent, nu e niciun
secret si ca pe parcursul anului vor mai fi rectificari de buget si consilierii pot
veni cu sugestii.
Domnul consilier Valcu solicita ca excedentul ce-l avem sa fie folosit
pentru investitii-dezvoltare rurala.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte puncte din
proiect de analizat.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect se supune la vot fiind
aprobat cu 13 voturi pentru, in forma modificata.
In continuare se trece la discutarea celui de-al doilea proiect si anume:

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale
Pietroasele pe anul 2016.
Doamna consilier Balaceanu Daniela da cuvantul domnului primar care
prezinta materialele si expunerea de motive.
Domnul primar informeaza consilierii ca ne vom ocupa de montarea
camerelor de supraveghere in cele trei scoli de pe raza comunei Pietroasele.
In continuare domnul Vasile Marian, directorul Scolii Pietroasele
informeaza consilierii ca in anul 2015 in urma verificarii scolilor de o comisie
venita de la Minister Scoala Pietroasele a obtinut punctaj maxim din 43 de
indicatori.
Totodata domnul Primar arata in cuvantul sau ca toate scolile si
gradinitele au incalzire centrala si grupuri sanitare in scoli.
Domnul Iosif Aurelian informeaza ca la cheltuieli de personal s-a alocat
suma de 925 mii, salarii ce ajung pana la jumatatea lunii octombrie si 157 mii
la bunuri si servicii din care 107 mii de la Minister si 50 mii de la Primaria
Pietroasele.Totodata mai arata in cuvantul sau ca e posibil in urma castigarii
prin hotarari judecatoresti a dobanzilor acestea sa fie solicitate de la sectiunea
bunuri si servicii.
Domnul consilier Tescan:” De aproape 20 de ani consiliul local a fost
foarte aproape de scoala si sanatate la nivel de comuna.Nu sunt nici malitios
nici tendentious dar am dori sa ni se prezinte si noua o situatie la sfarsit de an
in ceea ce priveste viitorul elevilor dupa terminarea celor 8 clase, avand in
vedere ca scolile sunt dotate cu aproape toate conditiile.Cadrele didactice nu
trebuie sa solicite numai drepturi, au si obligatii in ceea ce priveste formarea
si educarea elevilor.”
Domnul director Vasile Marian multumeste domnului Primar precum si
consiliului local pentru aportul adus scolilor si promite ca intr-o viitoare
sedinta sa informeze consiliul local in ceea ce priveste situatia scolara a
elevilor din Pietroasele.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu
13voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:
3.Proiect de hotarare privind stabilirea Programului de achizitii publice
al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016.
Doamna consilier Balaceanu Daniela presedinte de sedinta da cuvantul
domnului primar pentru prezentarea materialelor.
Domnul primar da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive
initiate. In continuare prezinta programul de achizitii. Mentionez ca

Programul anual al achizitiilor publice cuprinde totalitatea contractelor pe
care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul
anului 2016, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a
altor fonduri.
Se solicita discutii.
Domnul consilier Valcu considera ca prioritate sa se repare 2 poduri din
satul Saringa.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investitii
propuse spre realizare pe anul 2016.
Doamna consilier Balaceanu Daniela presedinte de sedinta da cuvantul
domnului primar pentru prezentarea materialelor.
Domnul primar da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive
initiate in care prezinta programul de investitii care se doreste a fi realizat in
anul 2016, urmand ca, pe parcursul anului, sa fie completat cu alte investitii
care apar.
Se solicita discutii.
Domnul viceprimar informeaza consilierii asupra faptului ca o parte
din aceste proiecte sunt déjà in derulare.Referitor la canalizare , Compania de
Apa este obligate sa o realizeze.Se lucreaza la un master plan de care
beneficiaza comunele din A.D.I.
Domnul consilier Anghelache considera ca ar fi bine ca in acest
program sa fie introdusa si reparatia cladirii fostei Primarii Saringa.
Domnul Primar considera ca nu i se pare logic sa faca o investitie intr-o
cladire ce nu prezinta utilitate imediata, acea cladire neavand nici macar
centura, dar daca consilierii gandesc acest lucru se poate introduce in anexa
ce face obiectul programului de investitii propus, proiectul de hotarare
modificandu-se corespunzator.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare in forma
modificata, fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri
prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
5.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Reparatie
capitala drumuri”.
Doamna consilier Balaceanu Daniela presedinte de sedinta da cuvantul
domnului primar pentru prezentarea materialelor.
Domnul primar da citire proiectului de hotarare si expunerii de motive
initiate, mentionand ca drumurile comunale, indeosebi cele asfaltate au ajuns

impracticabile pe anumite portiuni, necesitand interventia prin reparatii care
constau in decopertare si plombare, astfel imbunatatindu-se conditiile de
circulatie pentru toti participantii la trafic. In anul 2015, DC 44 a fost asfaltat
in satul Saringa pe o suprafata de 9150 m.p, urmand ca in acest an sa asfaltam
diferenta suprafetei DC 44 care apartine satului Dara.
Domnul consilier Anghelache intreaba:”E mai ingusta soseaua acum?”
Domnul viceprimar:”Da, a avut 5,20m latime iar acum are 5,00.”
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
6.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Pietroasele.
Dupa prezentarea materialelor pentru acest proiect se da cuvantul
domnului viceprimar.
Domnul viceprimar informeaza consilierii cu ocazia masuratorilor
cadastrale ale Caminului Cultural din satul Saringa si a terenului aferent
acestui imobil, masuratori efectuate de I.I FilipD.Nicolae, s-a constatat ca
suprafata terenului este mai mare decat suprafata inscrisa in inventarul
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei elaborate in anul 1999.
Astfel, in inventarul domeniului public al comunei, la pozitia 410, terenul
aferent constructiei este in suprafata de 533,4m.p, iar conform masuratorilor
cadastrale efectuate terenul este in suprafata de 558 m.p, neafectand alte
proprietati.
Totodata, la aceeasi pozitie, coloana ,,Valoarea de inventar” trebuie
modificata, trecandu-se valoarea stabilita de societatea EL CONS MEV SRL
Buzau la ultima reevaluare, efectuata la data de 03.02.2011, a bunurilor care
apartin domeniului public, respeciv 332.223 lei.Valoarea existenta in
inventarul bunurilor care apartin domeniului public este de 123.034 lei.
Avand in vedere acest aspect am fost nevoiti sa realizam documentatia
pentru Caminul Cultural Saringa, RLV, carte funciara.
Domnul consilier Anghelache intreaba cat a costat cartea funciara.Sa
majoram chiria pentru acel spatiu.
Domnul viceprimar il informeaza ca pretul cartii funciare este de 100 lei
, dar la momentul actual nu este terminata, iar in ceea ce priveste
documentatia pentru obtinerea autorizatiei I.S.U. va fi suportata de chirias,
iar costurile sunt destul de mari.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenti.

In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:
7.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale pentru anul
2016 a Comunei Pietroasele, judetul Buzau la Asociatia “GAL Drumul
Vinului”.
Dupa prezentarea materialelor pentru acest proiect se da cuvantul
domnului primar.
Domnul primar informeaza consilieirii faptul ca UAT Pietroasele este
membru cu drepturi depline al Asociatiei GAL Drumul Vinului inca din anul
2010 si in conformitate cu actul de aderare, membrii asociatiei au obligatia sa
plateasca o cotizatie anuala . Aceasta cotizatie este stabilita pentru anul 2016
la valoarea de 5.000 lei prin decizia Consiliului Director al Asociatiei GAL
Drumul Vinului.
Va reamintesc ca incepand cu anul 2012, de cand s-au deschis sesiunile
de depunere a proiectelor, prin Asociatia GAL Drumul Vinului, la nivelul
comunitatii noastre au fost depuse un numar de proiecte pentru beneficiari
privati cat si proiecte pentru beneficiarul public UAT Comuna Pietroasele,
acestea din urma fiind implementate in proportie de 100%.
Precizez faptul ca pana in acest moment, nu am contribuit cu nici o
suma cu titlu de cotizatie anuala ca aport la activitatea de functionare a
acestui parteneriat public-privat.
In acelasi timp, subliniez faptul ca membri ai comunitatii noastre au
beneficiat de oportunitatile oferite de catre aceasta asociere, autorizata de
catre MADR din iunie 2010.
Se solicita discutii.
Domnul viceprimar informeaza asupra faptului ca masurile pe GAL
2007-2013 s-au incheiat iar in prezent sunt masuri pentru anii 20142020.Toate GAL-urile sunt finantate.
Domnul consilier Tescan considera ca tineretul trebuie sa fie mai
interesat, mai implicat, e pacat sa nu se incerce a prinde un proiect cu bani
europeni.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13
voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la discutarea problemelor curente.
Se da citire adresei nr. 52/25.01.2016 emisa de Scoala Gimnaziala
Pietroasele, inregistrata la Primaria comunei Pietroasele la nr. 251/27.01.2016
in care se solicita aprobarea abonamentelor cadrelor pentru luna decembrie
2015.
Aceasta cerere se aproba.

Se da citire cererii nr.159/18.01.2016 a domnului Condrut Nicolaie care
solicita scutirea de plata a impozitului aferent imobilului din comuna
Pietroasele, sat Pietroasa Mica.
Aceasta cerere nu se aproba.
Se da citire solicitarii domnului Burada Valentin inregistrata la
Primaria Pietroasele la nr.165/18.01.2016 pentru inchirierea unui spatiu la
etajul cladirii din incinta Pietei agroalimentare in suprafata de 34 m.p. in
vederea desfasurarii unei activitati de pariuri sportive.
Cererea se aproba cu respectarea legislatiei in vigoare.
Se pune in discutie cererea S.C.PDE PRINT RENT S.R.L. inregistrata
la Primaria Pietroasele la nr.97/12.01.2016, de inchiriere a unui spatiu pe raza
comunei Pietroasele( fosta Primarie Saringa) pentru stabilirea sediului social
al societatii.
Cererea se aproba conform legislatiei in vigoare.
Se discuta cererea inregistrata la Primaria Pietroasele la nr.
96/12.01.2016 a EVOCONSULT TRAINING 92 S.R.L. de inchiriere a unui
spatiu pe raza comunei Pietroasele( fosta Primarie Saringa) pentru stabilirea
sediului social.Cererea se aproba cu respectarea legislatiei.
In continuare Doamna Balaceanu , presedinta de sedinta da citire
informarii cu nr.10/19.01.2016 inregistrata la Primaria Pietroasele la
nr.184/19.01.2016 in ceea ce priveste intentia de vanzare a Cabinetului
Medical din satul Saringa de catre dr.Tudor Nicolate Monica.Solicita discutii.
Domnul Primar aduce la cunostinta consilierilor ca pretul de vanzare a
acestui cabinet este anuntat de catre doamna dr.Tudor Nicolate Monica la
Colegiul Medicilor.
Deasemeni arata faptul ca din informatiile primite de la Colegiul
Medicilor, pretul solicitat asupra vanzarii cabinetului medical de catre
dr.Tudor Nicoleta Monica ar fi in jur de 41.500 mii euro. In adresa formulata
nu este precizat in mod explicit care este valoarea praxisului si care este
valoarea spatiului.
In continuare domnul Primar informeaza consilierii faptul ca acest
cabinet a fost vandut de catre primarie in urma unei sentinte judecatoresti la
pretul de 18 mii lei in doua rate si conditia ca acest spatiu daca se va vinde sa
ramana cu aceiasi destinatie.
Domnul consilier Croitoru propune ca daca Primaria va ajunge sa
cumpere acest spatiu considera ca ar fi bine sa ofere cel mult 20 mii lei, in trei
transe, stabilite de catre comisia abilitata in acest sens.
Se ia in discutie adresa nr.87/29.12.2015, inregistrata la Primaria
Pietroasele la nr.5668/31.12.2015 emisa de C.M.I. dr.Tudor Monica Nicoleta.

Doamna Balaceanu , presedinte de sedinta solicita discutii asupra
solicitarii respective.
Domnul Primar reaminteste consilierilor ca in sedinta extraordinara din
data de 08.01.2016 a prezentat situatia de la cabinetul medical Saringa,
urmand ca solicitarea C.M.I. Dr.Tudor Nicoleta Monica cu nr.de mai sus, sa
fie discutata in prima sedinta ordinara, respectiv azi 28.01.2016.
Domnul Primar informeaza ca doamna dr.Tudor Nicoleta Monica
incepand cu data de 01.09.2015 a reziliat contractul cu casa de sanatate la
solicitarea dumneaei, iar CJAS Buzau printr-o notificare confirma rezilierea
contractului.
Dupa o perioada de timp de la incetarea contractului cu casa de
sanatate, dr.Tudor Nicoleta Monica, fiind plecata din tara a lasat cheia
cabinetului in care functioneaza asistentei medicale, pentru a inmana fisele
celor care s-au inscris pe listele altui medic de familie.
Peste 90% din pacientii asigurati aflati pe listele C.M.I. Dr.Tudor
Nicoleta Monica au optat pentru a se inscrie pe lista altui medic de familie,
drept urmare s-au preluat toate fisele existente de la cabinetul respectiv fiind
duse in noul spatiu amenajat de Primarie cu aceiasi destinatie( cabinet
medical ), pentru ca pacientii sa poata beneficia de servicii medicale.
Domnul Primar reaminteste ca la sedintele anterioare, Consiliul Local a
dat girul pentru ca acesta sa ia toate masurile necesare ce se impun pentru ca
cetatenii ce au beneficiat de serviciile C.M.I.Dr.Tudor Nicoleta Monica sa nu
sufere.
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

