ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 04.08.2016, orele 13:30, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.263/29.07.2016 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 9 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat domnii Dumitrascu Dragos
Dumitru, Zaplaic Virgil, Mocanu Laurentiu si Mihaiu Ion.
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:
-

Serban Ion – consilier primar;

Lucrarile sedintei extraordinare 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 9.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 28.07.2016.

Procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28.07.2016 a fost insusit de catre
domnii consilieri.
Doamna Andras Georgeta, presedintele sedintei prezinta ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind trecerea drumului comunal DC 44 din domeniul
public al comunei Pietroasele si din administrarea Consiliului Local, in domeniul public al
judetului Buzau si in administrarea Consilului Judetean Buzau.
“Supun votului dumneavoastra proiectul de pe ordinea de zi.”
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Doamna Andras Georgeta, presedintele sedintei aduce la cunostinta ca ulterior
convocarii au mai aparut doua proiecte si anume:
2.Proiect de hotarare privind completarea H.C.L nr.5/28.01.2016, privind
aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2016.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Licenta si acreditare
Centrala fotovoltaica”.
Cine este pentru aprobarea introducerii pe ordinea de zi a acestor proiecte?”
Cu 9 voturi pentru din 9 consilieri prezenti, se aproba introducerea pe ordinea de zi
a acestor proiecte.
In continuare doamna Andras Georgeta – presedintele sedintei trece la primul
punct al ordinii de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind trecerea drumului comunal DC 44 din domeniul
public al comunei Pietroasele si din administrarea Consiliului Local, in domeniul public al
judetului Buzau si in administrarea Consilului Judetean Buzau.
Se solicita discutii.
Domnul consilier Mares Marcel se declara de acord cu proiectul de hotarare,
considerand ca prezentul drum se poate intretine mai bine fiind in administrarea judetului.
Nefiind alte discutii se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi pentru din
totalul de 9 consilieri prezenti.
Se trece la cel de-al doilea proiect si anume:
2. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr.5/28.01.2016, privind aprobarea
Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2016.

Se solicita discutii.
Domnul Primar informeaza consilierii ca in anul 2013, printr-o sponsorizare CocaCola, s-a realizat in comuna Pietroasele un microparc fotovoltaic si pentru a putea
beneficia de pe urma energiei electrice produsa de acesta, am fost nevoiti sa apelam la o
firma specializata pentru a ne intocmi documentatia necesara obtinerii licentei pentru
exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice.
Pentru a putea fi achitata contravaloarea acestei documentatii, trebuie, in primul
rand ca investitia sa fie inclusa in Programul de investitii.
Nefiind alte discutii se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi pentru din
totalul de 9 consilieri prezenti.
Se trece la cel de-al treilea proiect si anume:
3. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,,Licenta si acreditare
Centrala fotovoltaica”.
Dupa prezentarea materialelor ce fac obiectul acestui proiect se solicita discutii.
Avand in vedere ca acest proiect are legatura cu cel de-al doilea si nemaifiind alte
discutii se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 9 voturi pentru din totalul de 9
consilieri prezenti.
Se trece la discutarea problemelor curente.
Se da citire cererii doamnei Alexandru Valerica, administrator al firmei I.I
Alexandru Valerica, inregistrata la Primaria Pietroasele la nr.2256, prin care se solicita un
spatiu in care sa poata desfasura activitati de prestari servicii.
Cererea se aproba cu respectarea legislatiei in vigoare.
In continuare domnul Primar informeaza consilierii ca, pentru a veni in sprijinul
comunitatii, va proceda la incheierea unui contract de comodat cu domnisoara notar Preda Alina
Iulia pana la finalizarea procedurii de licitatie pentru inchirierea spatiului pe care l-a solicitat prin
adresa nr.34/22.07.2016, discutata in sedinta ordinara din data de 28.07.2016.
In incheiere, doamna Andras Georgeta, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre
cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Andras Georgeta

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

