ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 07.10.2016, orele 12:00, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local
al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 306/04.10.2016 a Primarului com. Pietroasele, a
fost convocata sedinta extraordinara 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 Grapa Stefan, secretar delegat al comunei
Pietroasele.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-

Doamna Badea Adriana – consilier juridic;

-

Domnul Petrache Ion – inspector;

-

Domnul Serban Ion – consilier primar;

-

Domnul Zainescu Mateiu- delegat satesc.

Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei sunt deschise de catre domnul
Grapa Stefan, secretar delegat comuna, care anunta ca sedinta este legal constituita, fiind
convocata in termen legal prin dispozitia domnului primar, apoi anunta cvorumul sedintei.
Domnul Grapa Stefan, secretar delegat 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 29.09.2016.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 29.09.2016 a fost insusit de catre
domnii consilieri.
Doamna consilier Balaceanu Liliana Daniela – presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi:

1. 1.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,, Reparatie capitala DC 147
Pietroasa Mica”;
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 rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele – sectiunea
de dezvoltare pe anul 2016;
4.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri de interes
local”in comuna Pietroasele, judetul Buzau.
“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 doamna Balaceanu Liliana Daniela – presedinte de sedinta da cuvantul
domnului Banica Ionel – viceprimarul comunei care prezinta primele doua proiecte ale ordinii de zi
avand in vedere ca acestea au legatura intre ele, si anume:
1. 1.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi ,, Reparatie capitala DC 147
Pietroasa Mica”;
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;
Se solicita discutii.
Domnul viceprimar informeaza consiliul local faptul ca pana la punerea in aplicare a
proiectelor cu finantare din fonduri europene este necesara interventia pe DC 147 Pietroasa Mica
prin completarea stratului de balast, nivelarea si compactarea acestuia, drumul fiind degradat in
urma precipitatiilor abundente.Avand in vedere aceasta interventie noua se completeaza si H.C.L.
nr.5/28.01.2016, privind aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2016.
Referitor la proiectele de hotarare initiate, domnul consilier Mihaiu Ion considera ca au
respectat prevederile legislatiei in vigoare, fiind de acord cu acestea.
Nefiind alte discutii se supun la vot cele doua proiecte, fiind aprobate cu 13 voturi pentru
din totalul de 13 consilieri prezenti.
Se trece la cel de-al treilea proiect si anume:
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele – sectiunea
de dezvoltare pe anul 2016;
Se solicita discutii.

Domnul viceprimar, aduce la cunostinta ca prin modificarea Programului de investitii
propuse spre realizare in anul 2016 si tinand cont de faptul ca s-a aprobat suma necesara lucrarilor
de reabilitare a DC 147 este necesar a se aproba rectificarea bugetului local al cvomunei Pietroasele
– sectiunea de dezvoltare.
Domnul Mocanu Laurentiu arata in cuvantul sau faptul ca aprobarea proiectelor
anterioare incumba si aceasta rectificare de buget cu suma mentionata.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul
de 13 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:
4.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri de interes
local”in comuna Pietroasele, judetul Buzau.
Dupa prezentarea materialelor ce fac obiectul acestui proiect se solicita discutii.
Doamna Balaceanu Liliana Daniela da cuvantul domnului viceprimar pentru a detalia
proiectul respectiv.
Domnul viceprimar informeaza consiliul local ca respectivul proiect sa poata fi aprobat si
implicit a primi finantare, este necesar sa aprobam implementarea proiectului “Modernizarea
drumurilor de interes local din comuna Pietroasele, judetul Buzau”, sa asiguram mentenanta
investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data finalizarii lucrarilor, sa asiguram cofinantarea
cheltuielilor neeligibile ocazionate de proiect, precum si celelalte documente care vor fi necesare
realizarii acestuia.Acest proiect a mai fost depus odata dar am fost respinsi iar la sfarsitul lunii
octombrie se doreste a se depune din nou, ridicarile topo si studiile geo avandu-le.
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul
de 13 consilieri prezenti.
In incheiere, doamna Balaceanu Liliana Daniela, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Balaceanu Liliana Daniela

SECRETARUL DELEGAT AL COMUNEI,
Grapa Stefan

