ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 13.11.2014, orele 09,00, cu ocazia sedintei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia
Primarului com. Pietroasele, a fost convocata
Consiliului Local al comunei Pietroasele.

nr.279 din 12.11.2014
sedinta extraordinara

a
a

La aceasta sedinta extraordinara au fost prezenti 11 consilieri locali,
din totalul celor 13 consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind
nemotivat urmatorii: Mocanu Laurentiu 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 contabilitate;
-d-na Badea Adriana, consilier juridic;
-d-nul Zainescu Mateiu, delegat satesc.
Proiectele
ordinii de zi au fost aduse la cunostinta publica in termen
legal de catre doamna Matache Aurelia, secretarul comunei, prin intermediul
avizierului si cuprinde urmatoarele:
1.Proiect
de
hotarare
privind
modificarea
si
completarea
HCL
nr.4/03.02.2014, privind aprobarea Programului de investitii propuse spre
realizare pe anul 2014.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
,,Racordare la RED 0,4kV – CEF 15 kW satul Pietroasele, comuna Pietroasele,
jud. Buzau”
3.Proiect de hotarare privind aprobarea
fotovoltaic”, comuna Pietroasele, jud. Buzau”
4.Proiect de hotarare privind
Comunei Pietroasele pe anul 2014.

investitiei

rectificarea

noi

bugetului

,,Microparc
local

al

5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei
Pietroasele, activitate proprie la partea de venituri si Scoala Gimnaziala
Pietroasele la partea de cheltuieli – Sectiunea de functionare cu suma de 78
mii lei.
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 11. Absenti nemotivat sunt urmatorii consilieri: Mocanu
Laurentiu si Tescan Neculai Miron – in calitate de presedinte de sedinta.
In continuare se supune aprobarii plenului Consiliului Local procesulverbal al sedintei extraordinare din data de 11.11.2014.
Procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 11.11.2014 a fost
insusit de catre domnii consilieri.
In lipsa presedintelui de sedinta, doamna Matache Aurelia, secretar
comuna, conform procedurilor legale preia conducerea lucrarilor.Se supune la
vot prezenta procedura fiind aprobata in unanimitate de voturi.
Se prezinta materialele care fac obiectul primului proiect al ordinii
de zi si anume:
1.Proiect
de
hotarare
privind
modificarea
si
completarea
HCL
nr.4/03.02.2014, privind aprobarea Programului de investitii propuse spre
realizare pe anul 2014.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul Primar arata in cuvantul sau importanta acestei sponsorizari de
catre firma Coca - Cola
( si dupa cum se cunostea de catre consilieri
aportul Primariei)iar pentru derularea acestei investitii Primaria trebuie sa
contribuie cu o suma de aproximativ 50 mii lei.
Domnul Croitoru intreaba:” Cine va suporta contravaloarea obtinerii
avizelor?”
Domnul Primar informeaza Consiliul Local ca acest lucru e de competenta
Primariei.
Nemaifiind discutii se supune la vot prezentul proiect fiind aprobat cu
11 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul nr. 2 si anume:
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
,,Racordare la RED 0,4kV – CEF 15 kW satul Pietroasele, comuna Pietroasele,
jud. Buzau”.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul
Primar
informeaza
consilierii
ca
aceasta
lucrare
este
justificata de solicitarea beneficiarului privind racordarea la RED 0,4 Kvcef 15 Kv care este constituita din panouri fotovoltaice amplasate la sol in
incinta Gradinitei de copii, fiind compusa din 63 de panouri, si un invertor
trifazat.
Doamna Balaceanu Daniela considera ca este oportun adoptarea acestui
proiect avand legatura cu investitia ce va fi realizata de catre firma CocaCola.

Domnul Croitoru este de accord cu acest
adoptarea acestuia in forma initiate.

proiect de hotarare

si proune

Nemaifiind discutii se supune la vot prezentul proiect fiind aprobat cu
11 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul nr. 3 si anume:
3.Proiect de hotarare privind aprobarea
fotovoltaic”, comuna Pietroasele, jud. Buzau”

investitiei

noi

,,Microparc

Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul Primar arata in cuvantul sau ca beneficiarul- respectiv Primaria
are obligatia de obtinere a certificatului de urbanism, autorizatiei de
construire, avizelor inclusiv a planurilor de situatie, toate acestea
necesitand o suma de aproximativ 50 mii lei.
Domnul Petrache Ion, informeaza consilierii ca finantarea investitiei
estimate la 50 mii lei se va face din excedentul bugetului local acumulat in
anii precedenti.
Nemaifiind discutii se supune la vot prezentul proiect fiind aprobat cu
11 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul nr. 4 si anume:
4.Proiect de hotarare privind
Comunei Pietroasele pe anul 2014.

rectificarea

bugetului

local

al

Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul contabil arata in cuvantul sau ca prezentul proiect de hotarare
a fost initiat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
totodata facand si precizarea ca suma estimate de 50 mii lei se va face din
excedentul bugetului local acumulat in anii precedenti.
Nemaifiind discutii se supune la vot prezentul proiect fiind aprobat cu
11 voturi pentru.
In continuare se trece la punctul nr. 5 si anume:
5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei
Pietroasele, activitate proprie la partea de venituri si Scoala Gimnaziala
Pietroasele la partea de cheltuieli – Sectiunea de functionare cu suma de 78
mii lei.
Se solicita discutii pe marginea acestui proiect.
Domnul contabil Petrache Ion, prezinta consiliului local raportul ,
aducandu-le la cunostinta faptul ca a avut in vedere adresa transmisa de ANAF
cu nr. 40615/2014 in care se precizeaza ca suma de 78 mii lei este destinata
exclusiva cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei.Astfel, aceasta
suma este destinata finantarii cheltuielilor de personal din invatamantul
preuniversitar de stat pentru trimestrul IV 2014, precizand ca proiectul de
hotarare este bine fundamentat tinandu-se cont de prevederile legilor in
vigoare.

Domnul viceprimar arata in cuvantul sau ca prezentul proiect de
hotarare trebuie adoptat avand in vedere necesitatea finantarii cheltuielilor
pentru personalul
din invatamantul preuniversitar de stat de la nivelul
scolilor de pe raza comunei.
Nemaifiind discutii se supune la vot prezentul proiect fiind aprobat cu
11 voturi pentru.
Domnul Anghelache propune ca pentru anul 2015 sa se aibe in vedere ca
sa se prevada in bugetul local o suma mai mare pentru indemnizatia de sedinta
a consilierilor locali, cel putin o sedinta extraordinara pe langa cea
ordinara.
Cu privire la cele propuse de domnul Anghelache,
considera ca nu ar fi o prioritate in momentul de fata.

Domnul

Primar

Avand in vedere ca domnul Tescan Neculai Miron este lipsa, fiind in
calitate de presedinte de sedinta, doamna Matache Aurelia – secretar comuna,
solicita propuneri din partea consilierilor pentru semnarea hotararilor ce
urmeaza a fi adoptate.
Domnul Dumitrascu Dragos propune
Badulescu Mircea si Zaplaic Virgil.

pe doamna Balaceanu Liliana Daniela ,

Propunerea fiind supusa la vot este aprobata cu 11 voturi pentru.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul
exemplare, spre cele legale.

proces- verbal, in 2 (doua)

Consilieri,
SECRETARUL COMUNEI,
Balaceanu Daniela____________
Badulescu Mircea____________
Zaplaic Virgil_____________

Matache Aurelia

