ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 15.12.2015, orele 14:00, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. nr.364/14.12.2015 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 7 consilieri locali, din totalul celor 13
consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind nemotivat domnii Anghelache Cornel,
Baiuta Cornel, Croitoru Pompiliu, Mocanu Laurentiu, Filip Stefan, 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:
- Zainescu Mateiu – delegat satesc;
- Petrache Ion – inspector;
- Serban Ion – consilier primar;
- IosifAurelian – contabil Sc. GimnazialaPietroasele.
Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica in termen legal de catre
doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul avizierului si pagina de
internet si cuprinde:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului local al Comunei
Pietroasele pe anul 2015.
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 7.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 26.11.2015.

Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 12.11.2015 a fost insusit de
catre domnii consilieri.
Domnul consilier Badulescu Mircea, presedintele sedintei:
“Supun votului dumneavoastra proiectul de pe ordinea de zi.”
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 7 voturi pentru din 7 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
In continuare domnul Badulescu Mircea – presedintele sedintei trece la primul
punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea si modificarea bugetului local al Comunei
Pietroasele pe anul 2015.
Se da cuvantul domnului primar care prezinta proiectul si expunerea de motive.
Se solicita discutii.
Domnul contabil Petrache Ion informeaza consilierii locali ca in urma primirii
adreselor AJFP Buzau nr.45339/03.12.2015 si nr.46445/14.12.2015, s-au comunicat
modificarea si suplimentarea unor sume repartizate din TVA pentruComunaPietroasele,
pentru finantarea unor cheltuieli ale unitatilor de invatamantpreuniversitar de stat, drept
urmare bugetul local al comunei pietroasele se rectifica si modifica corespunzator.
Referitor la proiectul de hotarare initiat, domnul Zaplaic Virgil considera ca a
respectat prevederile legislatiei in vigoare fiind un lucru bun ca s-au alocat fondurile
necesare pentru derularea unui proces instructiv-educativ in bune conditii , fiind de acord
cu proiectul de hotarare initiat.
Domnul consilier Badulescu considera ca sumele alocate sunt de bun augur pentru
cadrele didactice, stimuland implicarea acestora in derularea activitatilor didactice.
Nefiind alte discutii se supune la vot, proiectul fiind aprobat cu 7 voturi pentru din
totalul de 7 consilieri prezenti.
In incheiere, domnul Badulescu Mircea, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre
cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Badulescu Mircea

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

