ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 30.09.2015, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. nr.248/24.09.2015 a Primarului com.
Pietroasele, a fost convocata sedinta ordinara 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 Enache Cornel, primarul comunei Pietroasele
si doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-nul Petrache Ion, inspector contabilitate;
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
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 rectificareabugetului local al Comunei Pietroasele
pe anul 2015.
2.Proiect de hotarareprivind aprobarea investitiei noi,,Reabilitare cladire spatii
comerciale Piata Pietroasele”.
3.Proiect de hotarareprivindaprobareaorganizariireteleiscolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar 20152016.
4.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
5.Problemecurente.
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
13.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesul-verbal al sedintei
ordinare din data de 31.08.2015.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 31.08.2015 a fost insusit de catre
domnii consilieri.
Domnul consilier Anghelache Cornel, presedintele sedintei:
“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.

Domnul consilier Anghelache Cornel, informeaza consilierii ca pe langa ordinea de zi a
aparut un proiect si anume:

1.Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect si in vederea realizării obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local
DC254, DC256, DC260 si DC261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” - obiectiv de
interes local al comunei Pietroasele, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală.
In continuare domnul Anghelache Cornel – presedintele sedintei supune la vot si acest
proiect.
Cu 13 voturi pentru se aproba.
In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume:

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele
pe anul 2015.
Se da cuvantul domnului Petrache Ion, contabilul Primariei pentru a prezenta raportul
inregistrat la nr.3669/02.09.2015 in care propune rectificarea bugetului local conform Anexei care
face parte integranta din raportul mai sus mentionat.Ca atare proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Pietroasele pe anul 2015 inregistrat la nr.3669/02.09.2015 se
completeaza cu anumite sume conform adresei AJFP Buzau cu nr. 34899/2015.
Se solicita discutii.
Domnul Anghelache aminteste domnului contabil ca in sedinta anterioara s-a solicitat o
informare cu privire la sumele ce s-au cheltuit pentru drumuri.
Domnul viceprimar informeaza consilierii ca nu s-au finalizat lucrarile datorita vremii
ploioase si ar mai fi de turnat 20 tone asfalt.
Domnul contabil informeaza ca nu s-a cheltuit acel excedent si ca munca a fost facuta cu
forte proprii.
Domnul Primar aduce la cunostinta consilierilor ca s-a format o echipa de oameni din
comuna cu care s-a facut plombarea drumurilor.
Domnul Valcu propune sa se balasteze si podurile de la Saringa – punctual Toma Militaru.
Domnul Anghelache propune:”Decat sa balastam n-ar fi mai bines a turnam ciment de 5-7
cm cu forte proprii daca am face un calcul?”
Domnul viceprimar :”Credeti ca idea asta n-ar fi avut-o si alrii?Eu cred ca este destul de
costisitor.Ar fi o investitie si trebuie proiect.”
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul
de 13 consilieri prezenti, cu completarile de rigoare.
In continuare se trece la urmatorul proiect si anume:

2.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei noi,,Reabilitare cladire spatii
comerciale Piata Pietroasele”.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar sa prezinta proiectul mai sus
mentionat cat si a expunerii de motive.
Dupa prezentarea proiectului si a expunerii de motive se solicita discutii pe marginea acestui
proiect.
Domnul primar informeaza ca este vorba de constructia din Piata Comunala.Avem solicitari
pentru inchiriere, dar fiind deteriorat acoperisul (ploua prin el) nu va veni nimeni sa inchirieze.
Domnul Croitoru intreaba daca spatiile sunt inchiriate.
Domnul Primar:DA.
Doamna Consilier Balaceanu isi exprima nemultumirea in privinta chiriilor cum ca pretul ar
fi cam mic.
Domnul consilier Tescan:”Domnilor consilieri acum discutam desprew reabilitarea
cladirii.In ceea ce priveste pretul chiriilor este alta problema.”

Domnul consilier Croitoru:”In situatia asta trebuie sa reparam cladirea.Este corect ce se
intampla, trebuie reabilitat.”
Nefiind alte discutii se supune la vot , proiectul fiind aprobat cu 13 voturi pentru din totalul
de 13consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi si anume:

3.Proiect de hotarareprivindaprobareaorganizariireteleiscolare a unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar 20152016.
Domnul Anghelache Cornel il invita pe domnul primar sa dea citire proiectului de hotarare,
raportului si expunerii de motive.
Se solicita discutii pe marginea proiectului.
Domnul primar informeaza consilierii ca este vorba de organizarea retelei scolare a

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pietroasele pentru anul scolar
2015-2016.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 13 voturi pentru
din totalul de 13 consilieri prezenti.
Se trece in continuare la proiectul aparut ulterior si anume:

1.Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect si in vederea realizării obiectivului ”Modernizare drumuri de interes local
DC254, DC256, DC260 si DC261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” - obiectiv de
interes local al comunei Pietroasele, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală.
Domnul consilier Anghelache Cornel da cuvantul domnului primar.
Domnul primar informeaza ca acest lucru a fost aprobat, dar ghidul solicitantului la acel
moment nu era definitive.
Domnul viceprimar prezinta documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, numita
DALI.Va mai informez ca PNDL nu deconteaza cheltuielile cu documentatia.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 13 voturi pentru
din totalul de 13 consilieri prezenti.
Se trece la urmatorul proiect si anume:

4.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Este ales ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni domnul Badulescu Mircea.
Se continua cu discutarea problemelor curente:
Se da citire cererii domnului Alexandru Madalin cu nr. inregistrare 3866/17.09.2015 care
solicita inchirierea terenului din satul Saringa de langa casa parohiala pentru amenajare vatra
stupina.
Aceasta cerere nu se aproba datorita faptului ca este in mijlocul localitatii si riscul pentru
populatia este destul de mare.
In continuare domnul consilier Tescan si doamna consilier Balaceanu solicita in sedinta
urmatoare ca domnul contabil sa prezinte o informare cu privire la contractile de inchiriere de pe
raza localitatii Pietroasele precum si pretul chiriilor.
In incheiere, domnul Anghelache Cornel, declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare, spre cele
legale.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier , Anghelache Cornel

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

