ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 07.02.2014, orele 10,00, cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.20 din 05.02.2014 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 10 consilieri locali, din
totalul celor 13 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti nemotivati sunt
domnii consilieri Anghelache Cornel, Baiuta Cornel si 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:
-doamna Badea Adriana, consilier juridic;
-doamna Tabirca Daniela, inspector;
-domnul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de
catre doamna Matache Aurelia, secretar comuna, prin intermediul avizierului si
pagina de internet si cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea unor investitii noi, conform
Programului de investitii aprobat prin HCL nr.4/03.02.2014.
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 10, domnii consilieri Anghelache Cornel, Baiuta Cornel si Tescan
Neculai Miron lipsesc nemotivat.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului local procesul-verbal al
sedintei ordinare din data de 03.02.2014.
Cu 10 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 03.02.2014.

In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza
rugamintea domnului Mihaiu Ion, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul consilier Mihaiu Ion, presedintele sedintei:
,,Buna ziua si bine ne-am reintalnit. Supun votului dumneavoastra proiectul de
pe ordinea de zi, suplimentat cu inca un proiect si anume:Proiect de hotarare privind
modificarea nivelului unei functii publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului.
Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?”
Cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Mihaiu Ion, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii primului punct de pe ordinea de zi.
Domnul Primar da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare si
informeaza Consiliul Local ca in urma aprobarii Programului de investitii propuse
spre realizare pe anul 2014 trebuie aprobata si lista de investitii.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind modificarea nivelului unei functii publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului.
Domnul Primar da citire expunerii de motive si proiectului de hotarare, apoi da
cuvantul doamnei consilier juridic, care are in atributiuni si resursele umane, de a da
citire raportului dumneaei.
Informeaza Consiliul local ca Primaria comunei Pietroasele a organizat si
desfasurat in data de 31.01.2014 examenul de promovare in clasa profesionala.
La examen a participat si a fost declarat “admis” d-nul Petrache Ion, referent,
clasa III, grad profesional superior, treapta 1, gradatia 5, in cadrul Primariei comunei
Pietroasele.Documentele justificative vor fi comunicate si catre A.N.F.P. Bucuresti in
conformitate cu prevederile punctului 23 din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti.
In incheiere, domnul consilier Mihaiu Ion, presedintele sedintei, declara inchise
lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare,
spre cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
SECRETARUL COMUNEI,
Consilier , Mihaiu Ion
Matache Aurelia

