ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 12.02.2015, orele 14:00, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.31 din 06.02.2015 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, lipsind nemotivat urmatorii
consilieri:domnul Dumitrascu, domnul Anghelache si domnul Croitoru.
La sedinta participa, fara drept de vot doamna Matache Aurelia, secretar comuna.
De asemenea, mai participa, in calitate de invitati:
-d-na Badea Adriana, consilierjuridic;
-d-nul Serban Ion, consilier primar;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
-d-nul Petrache Ion, inspector;
-d-na Tabirca Daniela;
-d-nul Vasile Marian.
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 aprobarea bugetului local al Primariei comunei
Pietroasele pe anul 2015.
2.Proiect de hotarare
Pietroasele pe anul 2015.
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3.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investitii propuse spre
realizare pe anul 2015.
4.Proiect de hotarare privind stabilirea Programului de achizitii publice al
Primariei comunei Pietroasele pe anul 2015.
5.Proiect de hotarare privind modificare HCL nr.59/23.12.2014, privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2015.
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 10.
In continuare se insuseste procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
29.01.2015 de catre Consiliul Local, nefiind obiectiuni acesta se insuseste.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea
domnului Valcu Nicolae, presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor.
Domnul consilier Valcu Nicolae, 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 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul Banica Ionel, viceprimarul comunei, informeaza ca ulterior a aparut un
proiect pe langa ordinea de zi si anume:
6. « Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Pietroasele « ;
Se supune la vot si acest proiect, fiind aprobate cu 10 voturi pentru din totalul de 10
consilieri prezenti.
Domnul presedinte de sedinta trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Primariei comunei
Pietroasele pe anul 2015.

Domnul Valcu da cuvantul domnului primar care face o paranteza spunand ca « …
fata de anul 2014 am fost vitregiti .Avem buget mai mic cu aproximativ 2 miliarde(lei vechi)
din sume defalcate din impozitul pe venit.S-a pornit de la un plafon in functie de venituri ,
nu s-a tinut cont de investitii, de solicitari care cad in sarcina primariilor.Pe raza judetului
sunt comune cu locuitori mai putini care au primit de 2 sau de 3 ori mai multi bani ca
noi.»
In continuare se da cuvantul domnului contabil care prezinta raportul intocmit.
Inainte de a prezenta raportul domnul Valcu Nicolae il roaga sa explice mai detaliat
cum se vor cheltui acesti bani.
Domnul contabil arata in cuvantul dumnealui ca la salarizare sunt 435 mii cheltuieli
de personal – bani ce ar ajunge pana la luna octombrie la salariati si pana la luna
septembrie pentru consilieri, iar pentru asistentii personali banii vor ajunge aproximativ
pana la luna august.Mai informeaza consilierii ca avem un deficit de 55 mii lei
reprezentand proiect tehnic pentru investitii reabilitare drumuri, suma raportata din
excedentul bugetului local acumulat in anii precedenti.
Domnul Primar intervine informand consilierii ca se doreste a se inlocui lampile in
satele Dara, Saringa si Pietroasa Mica cu becuri cu led.
Domnul viceprimar completeaza spunand ca se vor reabilita o parte din drumuri si
ca o parte din bani la proiecte sunt suportati de catre Primarie.
Domnul Valcu arata in cuvantul sau ca este un lucru benefic pentru comuna noastra
in sensul refacerii unor drumuri comunale si ca este de acord cu acest lucru.
Nefiind alte discutii proiectul se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta in continuare prezinta cel de-al doilea proiect si
anume:
» Proiect de hotarare
Pietroasele pe anul 2015.».
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In continuare domnul Valcu da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare.
Dupa prezentarea proiectului de hotarare de catre domnul Primar care–i da si citire
pe articole, acesta da cuvantul domnului director al scolii, Vasile Marian.
Domnul Vasile Marian aduce la cunostinta consilierilor ca pentru anul ce s-a
incheiat s-a rezolvat partea cu autorizari pentru scoli; ca au achizitionat dulapuri si s-a
facut arhivarea documentelor din anul 1948; multumeste totodata consiliului local pentru

faptul ca s-au intalnit pentru a aproba acele hotarari judecatoresti privind drepturile
banesti castigate.Mai arata in cuvantul sau ca toate clasele au calculator si conexiune la
internet dar ca pe viitor in cazul introducerii manualelor digitale va trebui sa se realizeze o
retea interna.
Nefiind alte discutii se supune la vot, se aproba in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de investitii propuse spre
realizare pe anul 2015.
Se da cuvantul domnului primar care informeaza consilierii asupra faptului ca neam propus sa realizam un sistem de canalizare unde vom avea o contributie de
aproximativ 430 mii lei ,realizarea centrului local de informare turistica, reabilitare
de drumuri comunale ceea ce implica studii de fezabilitate, reabilitarea cladirii din
Piata comunala.
Domnul Zaplaic propune ca ar fi bine la investitii si realizarea trotuarelor in
comuna.
Domnul Primar il informeaza ca daca ar ajunge banii am putea modifica planul de
investitii.
Se supune la vot si acest proiect fiind aprobat cu 10 voturi pentru din totalul de 10
consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul patru al ordinii de zi si anume:
4.Proiect de hotarare privind stabilirea Programului de achizitii publice al
Primariei comunei Pietroasele pe anul 2015.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta
proiectul de hotarare.
Dupa prezentarea proiectului de hotarare se da citire raportului intocmit de catre
doamna Tabirca Daniela- inspector achizitii publice.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul Primar arata in cuvantul sau ca Programul anual al achizitiilor publice
cuprinde totalitatea contractelor pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le
atribuie/incheie in decursul anului 2015 in functie si de fondurile aprobate dar si de
posibilitatile de atragere a altor fonduri.

Domnul Mocanu Laurentiu arata in cuvantul sau ca ar fi bine sa se realizeze ceea ce
s-a propus in anexa pentru anul in curs.
Nefiind alte discutii, domnul Valcu supune la vot consilierilor prezentul proiect ,
acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul cinci al ordinii de zi si anume:
5.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.59/23.12.2014, privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2015.
Domnul Valcu da cuvantul domnului Primar care da citire proiectului de hotarare,
dupa care da cuvantul domnului contabil.
Domnul contabil prezinta raportul intocmit de catre compartimentul buget, finantecontabilitate in care se mentioneaza urmatoarele:” la capitolul I Impozitul pe cladiri,
punctual 6, impozitul pe cladiri persoane juridice, se va calcula prin aplicarea cotei asupra
valorii de inventar din contabilitate de la 1,5 % la 1 %, conform prevederilor Legii nr.
11/2015.”
Totodata domnul Primar prezinta consilierilor si circulara primita de la Institutia
Prefectului-judetul Buzau cu nr. 1007/19.01.2015 in care ni se aduce la cunostinta faptul ca
la art.I din Legea nr.11/2015 cota de impozitare si baza impozabila cu privire la impozitul
pe constructii prevazute la art. 296’35 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal se
modifica , drept urmare trebuie sa modificam HCL in acest sens.
Se supune la vot acest proiect fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la proiectul aparut ulterior si anume:
6. « Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Pietroasele « ;
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar.
Domnul Primar da citire proiectului de hotarare care informeaza consilierii ce
pozitii se modifica la sectiunea I “Bunuri imobile”.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Nefiind discutii pe marginea acestui proiect, se supune la vot fiind aprobat in
unanimitate de voturi.
In continuare se trece la probleme curente.
Doamna Badea Adriana , consilier juridic informeaza consilierii asupra faptului ca
urmare referatului intocmit la sedinta anterioara s-a incheiat un contract de avocatura si
ca pe rolul Judecatoriei Prahova s-a depus “actiunea in pretentii”in ceea ce priveste
recuperarea sumei cu societatea Moldocons Grup SRL Ploiesti ca urmare a Deciziei Curtii
de Conturi nr.44/2010 si ca ulterior depunerii actiunii am primit o notificare privind
deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitorului SC Moldocons Grup SRL ,
Primaria prin avocat facand si cerere de admitere a creantei la masa credala.

Se pune in discutie solicitarea Scolii Gimnaziale Pietroasele cu nr.2/05.01.2015
inregistrata la Primaria Pietroasele la nr. 372/28.01.2015 pentru decontarea abonamentelor
pe luna decembrie 2014.
Aceasta solicitare se aproba.
In continuare se aduce la cunostinta circulara emisa de MFP nr. 5577/2015,
inregistrata la Primaria Pietroasele la nr.618/10.02.2015 cu privire la sumele programate
pentru anul 2015 in vederea echilibrarii bugetului local si totodata MFP va asigura sprijin
in vederea asigurarii resurselor necesare de care UAT Pietroasele va avea nevoie pentru
dezvoltarea localitatii.
Se prezinta adresa ANAF cu nr.786/2015, inregistrata la Primaria comunei
Pietroasele la nr.646/11.02.2015 prin care se comunica prevederile art.I, pct.1 din Legea
nr.258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr.155/2001 privind gestionarea
cainilor fara stapan.
In incheiere, domnul consilier Valcu Nicolae, 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 , Valcu Nicolae

SECRETARUL COMUNEI,
Matache Aurelia

