ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 03.02.2014, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al comunei Pietroasele.

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.4 din 28.01.2014 a primarului
com. Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Pietroasele.
La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 11 consilieri locali, din totalul
celor 13 consilieri din componenta Consiliului Local. Absenti nemotivati sunt
domnii consilieri 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:
-d-nul Petrache Ion, inspector;
-d-na Tabirca Daniela, inspector.
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
-d-nul Iosif Aurelian, contabil Scoala Gimnaziala Pietroasele.
A mai participat d-nul Vasile Marian, directorul Scolii Gimnaziale
Pietroasele.
Proiectele ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen legal de
catre doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul avizierului si
pagina de internet si cuprinde urmatoarele:
1.Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare
din excedentul bugetului local pe anul 2013.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Primariei comunei
Pietroasele pe anul 2014.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale
Pietroasele pe anul 2014.

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investitii propuse
spre realizare pe anul 2014.
5.Proiect de hotarare privind stabilirea Programului de achizitii publice al
Primariei comunei Pietroasele pe anul 2014.
6.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
7.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 sunt prezenti 11, domnii consilieri Baiuta Cornel si Tescan Neculai Miron
lipsesc nemotivati.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal
al sedintei ordinare din data de 23.12.2013.
Cu 11 voturi pentru, domnii consilieri aproba procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 23.12.2013.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza
rugamintea domnului Filip Stefan, presedintele sedintei, sa preia conducerea
lucrarilor.
Domnul consilier Filip Stefan, 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 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Filip Stefan, presedintele sedintei, propune inceperea
discutarii primului punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind acoperirea
deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2013.
Se da cuvantul domnului contabil, care informeaza Consiliul Local ca
trebuie sa aprobe, conform capitolului IV din Ordinul Ministerului Finantelor
Pubice nr.2020/2013, acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare a
bugetului local cu suma care a asigurat finantarea investitiilor noi si in continuare
programate in anul 2013.
Se solicita discutii.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru si 1 abtinere din 11
consilieri prezenti.

In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind aprobarea bugetului local al Primariei comunei Pietroasele pe anul
2014.
Se da cuvantul domnului contabil, care informeaza Consiliul Local asupra
sumelor aprobate de la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetului local pentru
programe sau proiecte.Domnul contabil informeaza ca ni s-a micsorat plafonul de
salarii.Bani sunt, dar nu avem voie sa-i cheltuim.
Informeaza in continuare ca banii care se dau pentru beneficiarii ajutorului
social pentru incalzire sunt 51% de la stat, iar restul se asigura din bugetul local.
Trebuie sa avem banii pentru primele plati la proiectele cu piata Pietroasele
si Centrul local de informare turistica.Mai exista un proiect depus acum si care este
in evaluare, proiectul cu modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta prin achizitionarea de utilaje specifice.
Se solicita discutii.
Nefiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 10 voturi pentru si 1 abtinere din 11
consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale Pietroasele pe anul 2014.
Se da cuvantul domnului Iosif Aurelian, contabilul Scolii Gimnaziale
Pietroasele.Acesta da citire raportului pe care l-a intocmit si spune ca scoala mai
are nevoie de la bugetul local de inca 50 mii lei, pe langa cei care i-au fost alocati
de la bugetul de stat.
In continuare ia cuvantul domnul Vasile Marian si informeaza Consiliul
Local ca Scoala Gimnaziala nu are arhiva, iar documentele sunt tinute in magazia
de lemne. In legea arhivelor statului se specifica ca documentele trebuie arhivate la
scoala cu personalitate juridica.
O alta problema pe care o au este asigurarea cladirilor scolii si a bunurilor
din ele.Alta problema este vechimea calculatoarelor cu care sunt dotate labotarorul
de informatica al Scolii Pietroasele.Acestea trebuie inlocuite pentru ca elevii vor da
in acest an evaluarea la informatica.Si iscirizarea centralelor termice este o
problema, iar bateriile pentru centraleletermice au trebuit inlocuite.
Domnul Vasile Marian informeaza Consiliul local ca nici acum nu exista
autorizatie de functionare din partea ISU din cauza usilor de laintrare.

Domnul Contabil Petrache Ion informeaza Consiliul Local si pe
reprezentantii scolii ca s-a alocat de la bugetul local pentru bugetul scolii suma de
24 mii lei.Mai mult nu s-a putut.
Domnul Primar intervine si spune ca acum atat s-a putut, avandu-se in
vedere ca la o rectificare de buget sa se vada cu cat se mai poate suplimenta.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru din 11 consilieri
prezenti.
In continuare se trece la punctul patru al ordinii de zi si anume Proiect de
hotarare privind aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul
2014.
Se da cuvantul domnului viceprimar care informeaza Consiliul local ca, asa
cum se stie, in fiecare an se intocmeste un program de investitii pe care ne
propunem sa-l realizam in anul respectiv.
Informeaza ca proiectul cu canalizarea a fost depus la Ministerul Mediul, dar
respins.Acum de canalizare se va ocupa Compania de Apa , careia i s-a delegat
serviciul de alimentare cu apa al comunei.Calculatoarele din dotarea Primariei sunt
din anul 2008 si sunt depasite.Avem programe pentru incasarea impozitelor si
taxelor care necesita calculatoare mai performante.
La sediul fostului CAP Saringa acoperisul este terminat si vom incerca, daca
avem bani sa il refacem.Trebuie organizata aceasta cladire pentru spatii care ar
putea fi folosite in cazuri de urgenta (oameni saraci, persoane carora le-a pierit casa
intr-un incendiu).
Domnul consilier Anghelache intreaba de ce nu se foloseste cladirea fostei
Primarii din satul Saringa pentru amenajarea acestor spatii.
Domnul viceprimar informeaza Consiliul Local ca acest proiect va putea fi
completat si domnii consilieri pot veni cu propuneri de investitii.
Domnul consilier Valcu Nicolae spune ca este mai rezistenta cladirea fostei
Primarii decat a sediului fostului CAP Saringa.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul cinci al ordinii de zi si anume: Proiect de
hotarare privind stabilirea Programului de achizitii publice al Primariei comunei
Pietroasele pe anul 2014.

Domnul Viceprimar da citire proiectului de hotarare si anexei si informeaza
ca la intocmirea anexei ne-am orientat si din programul de achizitii de anul trecut.
Si acest proiect poate suporta completari in timpul anului.
Domnul consilier Valcu spune ca ar trebui promovat brandul ,,Closca cu Puii
de aur”.
Domnul Viceprimar informeaza consilierii ca acest brand este o initiativa a
dumnealui pe care incearca de ani de zile sa o puna in practica.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, proiectul de hotarare este supus
votului domnilor consilieri si adoptat cu 11 voturi pentru din 11 consilieri
prezenti.
In continuare se trece la punctul sase al ordinii de zi si anume: Hotarare
privind alegerea presedintelui de sedinta.
Pentru urmatoarele trei luni, presedinte de sedinta va fi domnul consilier
Mihaiu Ion, urmatorul in ordine alfabetica.
In continuare se trece la punctul sapte al ordinii de zi si anume:Probleme
curente.
Prima problema o reprezinta solicitarea preotului de la parohia Dara, prin
care se cere acordul Consiliului Local sa se dea in administrare acestei parohii
cladirea fostei scoli din localitate in vederea amenajarii si utilizarii acesteia ca si
casa praznicala.
Consiliul Local, cu 11 voturi pentru din 11 consilieri prezenti aproba darea in
administrare a imobilului respectiv in forma solicitata.
A doua problema este cererea doamnei Mihai Elena prin care solicita
anularea platii taxei de salubrizare pentru lunile septembrie – decembrie 2013.
In urma discutiilor Consiliul Local a hotarat sa nu aprobe aceasta cerere,
urmand sa se respecte prevederile HCL prin care s-a instituit taxa locala de
salubrizare.
In incheiere, domnul consilier Filip Stefan, presedintele sedintei, declara
inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua)
exemplare, spre cele legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Filip Stefan

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

