ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE
PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 23.12.2014, orele 13,30, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Pietroasele.
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.303 din 17.12.2014 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 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.
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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015.
2.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Dispensarului Medical
Pietroasele, in suprafata de 20 m.p, cu destinatia Cabinet Stomatologic, aflat in domeniul public al
comunei, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau.
3.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
4.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
13.

In continuare se insuseste procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 18.12.2014
de catre Consiliul Local, nefiind obiectiuni acesta se insuseste.
In continuare, doamna Matache Aurelia, secretar comuna, adreseaza rugamintea domnului
Tescan Neculai Miron, presedintele sedintei, sa preia conducerea lucrarilor.
Domnul consilier Tescan Neculai Miron, 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 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti, se aproba ordinea de zi.
Domnul consilier Tescan Neculai Miron, presedintele sedintei, informeaza ca ulterior au
aparut doua proiecte pe langa ordinea de zi si anume:
4. « Proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Pietroasele la teritoriul Grupul
de Actiune Locala – Asociatia G.A.L. Drumul Vinului « ;
5. » Proiect de hotarare privind efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului local
acumulat in anii precedenti pentru acoperirea unor eventuale goluri de casa »
Se supun la vot si aceste doua proiecte, fiind aprobate cu 13 voturi pentru din totalul de 13
consilieri prezenti.
Domnul presedinte de sedinta cere aprobarea consilierilor pentru a discuta proiectul de
hotarare introdus ulterior pe ordinea de zi si anume:
« Proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Pietroasele la teritoriul Grupul de
Actiune Locala – Asociatia G.A.L. Drumul Vinului « ;
Domnul Tescan da cuvantul domnului viceprimar.
Domnul viceprimar informeaza consilierii asupra faptului ca Primaria comunei Pietroasele
este in parteneriat cu Grupul Local de Actiune »G.A.L. Drumul Vinului » si pentru a putea accesa
in continuare proiecte pe Masura Axa 4 LEADER ar fi benefica continuarea asocierii cu acest
grup, acesta fiind unul dintre cele care au absorbit in proportie de 90 % fondurile pe care le-au
avut la dispozitie.
Supus la vot, se aproba in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta in continuare prezinta cel de-al doilea proiect aparut ulterior
convocarii si anume:
» Proiect de hotarare privind efectuarea unui imprumut din excedentul bugetului local
acumulat in anii precedenti pentru acoperirea unor eventuale goluri de casa ».
In continuare domnul Tescan 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 Petrache Ion.
Domnul Petrache Ion aduce la cunostinta consilierilor ca in conformitate cu prevederile
Legii nr.273/2006 in legatura cu utilizarea excedentului bugetar acumulat, acesta poate fi utilizat
pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local, respectiv finantarea unor lucrari de investitii sau
in cursul anului pentru acoperirea unor eventuale goluri de casa.
Supus la vot, se aproba in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta trece la primul punct al ordinii de zi si anume:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal

2015.
Se da cuvantul domnului primar care informeaza consilierii asupra faptului ca nu se
maresc taxele, nu stim inca ce se va intampla cu defalcarea sumelor.De mai bine de 4 ani nu
am schimbat nimic, am lasat chiar si bonificatie 5 %.
Domnul Petrache face o paranteza informand consilierii ca am avut incasari destul de
bune.
Domnul Primar informeaza asupra faptului ca somatiile ce au fost trimise au ajutat la
bugetul local.
Doamna Badea Adriana, consilier juridic prezinta raportul intocmit in vederea stabilirii
impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2015.
Domnul primar vine in completare spunand ca si anul acesta avem un mic excedent.
Domnul contabil completeaza:”Mergem si noi pe linia ca la bugetul central sa nu majorma
taxele”.
Domnul consilier Anghelache arata in cuvantul sau ca e foarte bine ca taxele raman
neschimbate, ca cetatenii vin si le platesc. Intreaba totodata cat au fost taxele la piata si cat
sunt acum.O parte din cetatenii care vin si vand la piata sunt nemultumiti in sensul ca unii
stau in afara pietei si altii inauntru.
Domnul primar il informeaza ca taxele sunt aceleasi si pentru cei ce stau afara si pentru cei
ce stau inauntru.Cei care stau afara platesc la fel si pot intra dar nu vor.
Doamna Balaceanu propune ca pentru cei ce stau afara sa fie taxa de 20 lei iar pentru cei
care stau inauntru taxa sa fie de 10 lei, poate asa vor fi determinati sa-si desfaca marfa in
interior.
Domnul primar spune ca se poate aplica aceasta taxa pe timp de iarna dar primavara cand
vin cu rasaduri sunt mai multi si nu ar avea loc.
Domnul Tescan intreaba daca mai sunt discutii la obiect.

Domnul Primar ii informeaza ca pentru renovarea pietei a fost cumparata tabla de inox
pentru vanzarea pestelui, s-au facut tavi cu stut de golire; totodata va informez ca nu se
cheltuie bani de la bugetul local pentru piata, aceasta se autofinanteaza.
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, domnul presedinte de sedinta supune la vot
prezentul proiect, fiind adoptat cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti.
In continuare se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume:
2.

Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Dispensarului Medical
Pietroasele, in suprafata de 20 m.p, cu destinatia Cabinet Stomatologic, aflat in
domeniul public al comunei, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau.

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta proiectul de
hotarare.
Domnul Croitoru informeaza consilierii ca nu doreste sa faca parte din comisia de licitatie.
Dupa prezentarea proiectului de hotarare se solicita discutii, dupa care sa se faca
propunerea cine va face parte din comisie.
Domnul primar informeaza consilierii ca la nivelul comunei nu mai avem medic stomatolog
si nici in apropiere, cetatenii fiind nevoiti a merge pana la Buzau pentru aceste servicii
stomatologice.
Domnul Anghelache Cornel isi exprima nemultumirea asupra pretului de pornire mica
supra spatiului intreband totodata daca cine va veni va plati chirie si pentru aparatura medicala
din spatiu.
Domnul Petrache Ion il informeaza ca toata aparatura medicala a costat la momentul
achizitionarii 39 mii lei, nefiind o suma prea mare.
Domnul primar il informeaza ca nici medicul care a activat nu a platit chirie separata
pentru aparatura si nu ati obiectat.Acum care este motivul?
Domnul Anghelache:” Atunci propun ca serviciile stomatologice pentru cetateni sa fie cu un
discount de 25%, sau macar cu 10 %, avand in vedere ca aparatura a fost achizitionata cu bani de
la cetateni”.
Domnul Tescan arata in cuvantul dumnealui ca la nivelul comunei neavand medic
stomatolog sa lasam pe timp de 1 an de zile pentru a vedea ce treaba va face medicul ce va veni.
In continuare domnul Tescan solicita a se face propuneri pentru inlocuirea domnului
Croitoru in comisia pentru licitatie.
Domnul Anghelache il propune pe domnul Valcu.
Nemaifiind alta propunere consiliul local este de acord cu propunerea facuta.

Nefiind alte discutii, domnul Tescan supune la vot consilierilor prezentul proiect , acesta
fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In continuare se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume:
3.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Avand in vedere ca presedintele de sedinta este ales in ordine alfabetica se desemneaza ca
pe urmatoarele 3 luni sa fie domnul Valcu Nicolae.
Se supune la vot acesta fiind aprobat in unanimitate de voturi.
In incheiere, domnul consilier Tescan Neculai Miron, 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 , Tescan Neculai Miron

Matache Aurelia

