
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

Nr.______/28.06.2016 

PROCES-VERBAL 

 

Incheiat astazi 25.06.2016, orele 11,30, cu ocazia sedintei de constituire a 

Consiliului Local al comuneiPietroasele. 

Astazi, data de mai sus, prin Ordinul Prefectului nr.406/22.06.2016, a 

fost convocat Primarul si Consiliul Local al comunei Pietroasele in sedinta de 

constituire a Consiliului Local Pietroasele. 

La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 13 consilieri locali, declarați 

aleși în Circumscriptia electorală nr 56  și primarul ales, ședința fiind 

declarată ca fiind legal constituită. 

La sedinta participa, fara drept de vot doamna Matache Aurelia, 

secretar comuna. 

De asemenea, mai participa, in calitate de invitati: 

-d-nul George Sava – Prefectul judetului Buzau; 

-d-na Dumitru Paraschiva, magistrat-Judecatoria Buzau; 

-d-na Diana Pavel, - Șef Serviciu - Serviciul Controlul Legalitatii, a 

Aplicarii Actelor Normative, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei si 

Relatii cu Autoritatile Locale; 

-d-nul Eduard Valentin Coman - Șef Serviciu - Serviciul Financiar - 

Contabilitate, Achizitii Publice, Administrativ si Resurse Umane. 

Pentru început, ia cuvântul d-nul George Sava, care informeaza că şedinţa are 

loc ca urmare a Ordinului Prefectului nr.406/2016 privind convocarea consilierilor 

declaraţi admişi în urma alegerilor pentru autorităţile publice locale din data 

05.iunie.2016 pentru şedinţa de constituire. 

 În continuare domnul Prefect dă citire Ordinului: (...) “Prefectul judeţului 

Buzau emite următorul ordin: Art.1. (…)Consilierii aleşi in data de 05 iunie 2016 se 

convoacă în şedinţă de constituire în data de 25.06.2016 (...). Art.3. Prezentul ordin 

va fi adus la cunoştinţă celor interesaţi de Serviciul controlul legalitatii,al aplicarii 

actelor normative, contencios administrative, aplicarea apostilei si relatii cu 



autoritatile locale”. Îi felicită pe consilierii declaraţi admişi, pe dl.primar Enache 

Cornel, declară deschisă şedinţa avand in vedere faptul ca din numărul de 13 

consilieri declaraţi admişi, în sală sunt prezenţi 13 consilieri. 

 Prima parte a şedinţei constă în constituirea Consiliului local şi conform 

prevederilor legale, şedinţa este condusă de un preşedinte de vârstă, în cazul de faţă 

cel mai în vârstă consilier este dl.Vilcu Nicolae, care va fi asistat de cei mai tineri 

consilieri – dl.Filip Stefan şi dl.Dumitrascu Dragos Dumitru.  

Dl.Vilcu Nicolae mulţumeşte d-nului Prefect pentru participare si celorlalti 

invitati şi speră ca dumnealui să conducă operativ şedinţa împreună cu colegii 

dumnealui, respectând Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

local. 

 Preşedintele de varsta dă citire ordinii de zi care cuprinde :  

 

1.Alegerea comisiei de validare; 

2.Validarea mandatelor consilierilor alesi; 

3.Depunerea juramantului de catre consilieri; 

4.Declararea Consiliului local ca legal constituit; 

5.Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local; 

6.Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului; 

7.Depunerea juramantului de catre primar; 

8.Alegerea viceprimarului ( viceprimarilor); 

9.Alegerea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate. 

Pentru buna desfăşurare a şedinţei trebuie să se aleagă grupurile de consilieri. 
 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi : 

1.Alegerea comisiei de validare; 

Domnul Valcu Nicolae propune ca din comisia de validare sa faca parte 5 

consilieri locali. 

Se supune la vot aceasta propunere fiind aprobata cu 13 voturi pentru. 

Domnul Tescan din partea PSD face următoarele propuneri pentru Comisia 

de validare: doamna Balaceanu Daniela, doamna Andras Georgeta, domnul 

Mocanu Laurentiu, domnul Dumitrascu Dragos Dumitru, domnul Mares 

Marcel. 

Se supun la vot propunerile:  



- doamna Balaceanu Daniela – propunerea este aprobată cu 13 voturi pentru;  

- doamna Andras Georgeta - propunerea este aprobată cu 13 voturi pentru; 

 - domnul Mocanu Laurentiu - propunerea este aprobată cu 13 voturi pentru;  

- domnul Dumitrascu Dragos Dumitru - propunerea este aprobată cu 13 

voturi pentru;  

- domnul Mares Marcel.- propunerea este aprobată cu 13 voturi pentru. 

În continuare, Comisia de validare se retrage pentru a-şi alege preşedintele şi 

secretarul comisiei. 

Doamna Balaceanu Daniela dă citire procesului – verbal încheiat pe data de 

25.iunie.2016, în prima şedinţă a Comisiei de validare a Consiliului local al 

comunei Pietroasele: „Comisia de validare aleasă de Consiliul local al comunei 

Pietroasele în şedinţa de constituire din data de 05 iunie 2016, a procedat la 

alegerea din rândul membrilor săi a preşedintelui şi secretarului comisiei. Astfel 

s-a stabilit ca preşedintele Comisiei de validare să fie doamna Balaceanu Daniela, 

iar secretarul aceleiaşi comisii d-na Andras Georgeta.”  

 Preşedintele de varsta da  citire primei hotărâri adoptată de Consiliului local 

al comunei Pietroasele: “Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a 

mandatelor de consilier in Consiliul local al comunei Pietroasele, judeţul Buzau, 

intrunit în şedinţa de constituire, în urma alegerilor din 05 iunie 2016. 

 În temeiul art.31, alin.(2) si (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, Consiliul local al comunei Pietroasele adoptă 

prezenta hotărâre. Art.unic – Se alege pe întreaga durată a mandatului 

Consiliului local Pietroasele ales la 05 iunie 2016, Comisia de validare formată 

din 5(cinci) consilieri, după cum urmează: doamna Balaceanu Daniela, doamna 

Andras Georgeta, domnul Mocanu Laurentiu, domnul Dumitrascu Dragos 

Dumitru, domnul Mares Marcel. 

Se supune la vot aceasta hotarare fiind aprobata cu 13 voturi pentru. 

Comisia de validare se retrage pentru a verifica alegerea fiecărui consilier. 

După o scurtă pauză, doamna Balaceanu Daniela – preşedintele Comisiei de 

validare dă citire procesului verbal cu privire la validarea mandatelor 

consilierilor aleşi la 05 iunie 2016 în comuna Pietroasele. 

Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si ca nu sunt 

cazuri de incompatibilitate,. fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea 

tuturor consilierilor. 



Preşedintele şedinţei aduce la cunostinta consilierilor că validarea 

acestora se face în ordinea alfabetică, prin vot deschis al majorităţii 

consilierilor prezenţi la şedinţă. Face precizarea că, persoana al cărui 4unctua 

este supus votării, nu participă la vot. Dă citire, în ordinea alfabetică a 

numelui consilierilor, pentru validarea mandatelor acestora : 

1. Andras Georgeta – PMP 

2. Balaceanu Liliana Daniela – PSD 

3. Banica Ionel – PSD 

4. Barzoiu Lilian – PSD 

5. Dumitrascu Dragos Dumitru – PNL 

6. Filip Stefan – PSD 

7. Mares Marcel – PSD 

8. Mihaiu Ion – PSD 

9. Mocanu Laurentiu – PSD 

10. Tanase Ionel – PNL 

11. Tescan Neculai Miron – PSD 

12. Valcu Nicolae – PSD 

13. Zaplaic Virgil – PSD 

 Se constată renunţarea la mandatul de consilier local al domnului Enache 

Cornel care a optat pentru funcţia de primar al comunei Pietroasele şi drept 

consecinţă declară vacant un mandat de consilier pe lista Partidului Social 

Democrat. Pe locul devenit vacant se validează mandatul de consilier local în 

Consiliul Local al comunei Pietroasele a domnului Barzoiu Lilian, primul 

supleant pe lista Partidului Social Democrat , comisia constatand că au fost 

respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate. 

Domnul Valcu Nicolae , presedintele de varsta asistat de cei doi consilieri – 

domnul Filip Stefan si domnul Dumitrascu Dragos Dumitru supune la vot 

hotararea privind validarea mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Local al 

comunei Pietroasele, fiind aprobata cu 13 voturi pentru. 

Următorul punct de pe ordinea de zi (nr.3) – depunerea jurământului de către 

consilieri.  

Doamna secretar Matache Aurelia va da citire jurământului, după care 

consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese 

special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. 

Consilierul va pune mâna stângă, atât pe Constituţie, cât şi, dacă este cazul, pe 

Biblie, va pronunţa cuvântul „jur”, după care va semna jurământul de 

credinţă, care va fi imprimat pe un formular special. Jurământul se semnează 

în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al 

doilea se înmânează consilierului. Astfel doamna secretar Matache Aurelia dă 

citire jurământului, citez: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu 

bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 



locuitorilor comunei Pietroasele. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !”, după care 

consilierii, în ordine alfabetică depun jurământul (d-na Andras Georgeta, d-

na Balaceanu Daniela, dl. Banica Ionel, dl.Barzoiu Lilian, dl.Dumitrascu 

Dragos Dumitru, dl.Filip Stefan, dl.Mares Marcel, dl.Mihaiu Ion, dl.Mocanu 

Laurentiu, dl.Tanase Ionel, dl.Tescan Neculai Miron, dl.Valcu Nicolae, 

dl.Zaplaic Virgil). 

In continuare se trece la discutarea punctului nr.4 de pe ordinea de zi: 

declararea Consiliului local ca legal constituit. 

”Consiliul local al comunei Pietroasele, judeţul Buzau intrunit în şedinţa de 

constituire, în urma alegerilor din 05 iunie 2016 În temeiul art.34 si art.45 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,actualizata Consiliul 

local al comunei Pietroasele adoptă prezenta hotărâre cu 13 voturi pentru. 

Următorul punct (nr.5) de pe ordinea de zi: Alegerea preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului local. Consiliul local 5 unctu din rândurile sale, prin vot deschis 

preşedintele de şedinţă.  

D-na Balaceanu Daniela propune ca preşedinte al şedinţei pe doamna Andras 

Georgeta. Cu unanimitate de voturi (13 pentru), propunerea este aprobată. 

 Se dă citire hotărârii privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţa 

Consiliului local, după cum urmează: ”Consiliul local al comunei Pietroasele, 

judeţul Buzau intrunit în şedinţa de constituire, în urma alegerilor din 05 iunie 2016 

in temeiul art.35 si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, Consiliul local al comunei Pietroasele adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic – Doamna consilier local Andras Georgeta se 5unctu,  pe o perioadă de 

3 luni, preşedinte de şedinţă.” 

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi – Prezentarea rezultatului validarii alegerii 

primarului. 

Doamna secretar Matache Aurelia îi dă cuvântul d-nei judecător Dumitru 

Paraschiva din partea Judecătoriei Buzau, care spune că urmare rezultatelor 

alegerilor locale din 05 iunie 2016, Judecătoria Buzau, prin încheierea din data de 

21.06.2016, a dispus validarea alegerii în funcţia de primar al comunei Pietroasele a 

d-lui Enache Cornel. Îl felicită pe dl.primar şi îi doreşte să continue proiectele 

începute, să facă și altele noi, în beneficiul locuitorilor şi să-şi păstreze 

disponibilitatea faţă de problemele locuitorilor comunei. 

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi – Depunerea jurământului de către Primar. 

In continuare dl. Primar depune jurământul: „Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 

pentru binele locuitorilor comunei Pietroasele. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”. După 



depunerea jurământului, dl.primar adaugă faptul că este o onoare pentru 

dumnealui să fie reales Primar al comunei Pietroasele, mulţumind alegătorilor care 

au votat pentru continuarea proiectelor dumnealui și ale Consiliului local. De 

asemenea, mulţumeşte colegilor din cadrul P.S.D.care l-au ajutat necondiţionat în 

toată activitatea, familiei pentru ajutorul și înţelegerea de care a dovadă. Este o 

mare răspundere să fie primarul comunei Pietroasele, dar şi o răspundere pentru 

domnii consilieri să fie alături de Primar, să constituie forul 6unctual66e al unei 

localităţi. Face un apel la toți consilierii locali să lase la intrarea în ședința 

Consiliului local pasiunile politice și să voteze pentru comuna și pentru cetățeni. Va 

fi primarul tuturor locuitorilor comunei Pietroasele şi împreună cu Consiliul local 

va face totul ca Pietroasele să prospere, să se dezvolte economic, 6unctual6, din toate 

punctele de vedere. 

Se trece la discutarea punctului nr.8 de pe ordinea de zi – Alegerea 

viceprimarului. 

 Doamna presedinte de sedinta Andras Georgeta face câteva precizări, 

spunând că alegerea viceprimarului se face prin vot secret, cu votul majorităţii 

consilierilor în funcţie. 

 Îi invită pe domnii consilieri să facă propuneri pentru completarea 

buletinelor de vot.  

Domnul Zaplaic Virgil îl propune, pentru funcţia de viceprimar, pe dl.Banica 

Ionel.  

Se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot. Preşedintele 

şedinţei face următoarele precizări: fiecare consilier va primi câte un 6unctual de 

vot unde este trecuta propunerea.  

Pe buletinul de vot la rubric “optiune” se va scrie “DA sau NU”.  

 În continuare, preşedintele şedinţei invită, în ordine alfabetică pe toţi 

consilierii să se prezinte într-o cabină special amenajată, pentru a putea vota, după 

care vor introduce buletinul de vot în urnă. Este rugată Comisia de validare să 

procedeze la desigilarea urnei, pentru a putea număra voturile.  

Doamna Balaceanu Daniela prezintă rezultatul numărării voturilor exprimate 

pentru alegerea viceprimarului. „Comisia de validare aleasă potrivit art.31, alin.(2) 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, a procedat 

la desigilarea urnei şi numărarea voturilor exprimate. În urma efectuării acestor 

operaţiuni, rezultatul alegerii viceprimarului este următorul: - total voturi valabil 

exprimate 13, astfel domnul Banica Ionel este 6unctual6 ales viceprimar al comunei 

Pietroasele. 

 



 Doamna Andras Georgeta dă citire hotărârii, citez: ”Consiliul local al 

comunei Pietroasele, judeţul Buzau intrunit în şedinţa de constituire, în urma 

alegerilor din 05 iunie 2016 in temeiul art.57, din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, Consiliul local al comunei 

Pietroasele adoptă prezenta hotărâre. “Art. 1(1) – Se 7unctu în funcţia de 

viceprimar al comunei Pietroasele, judeţul Buzău, domnul/doamna consilier 

local Banica Ionel. (2) Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, 

domnul/doamna Banica Ionel  îşi păstrează statutul de consilier local.” 

Dl.viceprimar consideră că eforturile echipei au fost bune, că şi-a desfăşurat 

activitatea corespunzător iar pentru următorul 7unctua doreşte să se lucreze la fel 

de bine, să se implice în realizarea tuturor proiectelor. 

La 7unctual nr.9, al ordinii de zi este:” Alegerea comisiilor de specialitate 

pe principalele domenii de activitate.” 

In continuare doamna Matache Aurelia precizeaza faptul ca în cadrul 

Consiliului local vor funcţiona trei comisii de specialitate, după cum urmează:  

- COMISIA NR.1Comisia pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert  

 - COMISIA NR. 2 Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, 

protectie sociala, activitati sportive si de agrement  

- COMISIA NR.3 Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism; 

 Se supune la vot propunerea de constituire a celor 3(trei) comisii, care 

vor fi formate din câte 5 (cinci) membrii. Cu unanimitate de voturi (13 

pentru), propunerea este aprobată. 

Pentru comisia nr.1 doamna Andras face urmatoarea propunere:domnul 

Mocanu Laurentiu, doamna Balaceanu Daniela, domnul Tescan Neculai Miron, 

domnul Barziu Lilian si domnul Tanase Ionel. 

Pentru comisia nr.2 domnul Barzoiu propune urmatorii consilieri 

locali:domnul Vilcu Nicolae, doamna Andras Georgeta,domnul Mares 

Marcel,domnul Filip Stefan, domnul Mocanu Laurentiu.  

Pentru comisia nr.3 domnul Mares Marcel face urmatoarele 

propuneri:domnul Banica Ionel, domnul Dumitrascu Dragos Dumitru, domnul 

Zaplaic Virgil, domnul Mihaiu Ion si domnul Filip Stefan. 

Comisiile de specialitate se retrag pentru a-şi alege preşedintele şi secretarul. 



Doamna Andras Georgeta da citire componentei comisiilor de specialitate: 

Comisia nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget 

finante, administrarea bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, protectia mediului, servicii si comert, formata din urmatorii 

consilieri: 

1. Mocanu Laurentiu  

2. Balaceanu Liliana Daniela  

3. Tescan Neculai Miron  

4. Barzoiu Lilian  

5. Tanase Ionel  

Comisia nr.2  pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement, formata din urmatorii consilieri: 

1. Vilcu Nicolae  

2. Andras Georgeta  

3. Mares Marcel  

4. Filip Stefan  

 5. Mocanu Laurentiu  

Comisia nr. 3 pentru administratie publica locala, amenajare teritoriu 

si urbanism, protectia mediului si turism, formata din urmatorii consilieri: 

1. Banica Ionel  

2. Dumitrascu Dragos Dumitru  

3. Zaplaic Virgil  

4. Mihaiu Ion  

5.Filip Stefan  

Comisiile şi-au ales prin vot deschis preşedintele şi secretarul, după cum 

urmează: - la COMISIA nr.1 - preşedinte dl. Mocanu Laurentiu; - secretar d-

na.Balaceanu Liliana Daniela; - la COMISIA nr.2 - preşedinte dl.Vilcu Nicolae; - 

secretar d-na. Andras Georgeta; - la COMISIA nr.3 - preşedinte dl.Banica Ionel; - 

secretar dl.Dumitrascu Dragos Dumitru. 

Preşedintele şedinţei dă citire Hotărârii stabilirea şi organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Pietroasele, judeţul Buzău, pe principalele 

domenii de activitate: „Articol 1. – Se organizează Comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local al comunei Pietroasele, judeţul Buzău, pe principalele 

domenii de activitate(…)” in componenta de mai sus. 

 În încheiere, preşedintele şedinţei spune că au fost validaţi consilierii 

locali aleşi, viceprimarul a fost ales şi a depus jurământul, primarul a depus 

jurământul, motiv pentru care le doreşte tuturor succes şi putere de muncă. 

Doamna magistrat Dumitru Paraschiva :”Felicitari tuturor!Va doresc 

sa cresteti nivelul de trai al locuitorilor comunei Pietroasele, pentru ca a te 

dezvolta si perfection e de admirat, cunoasteti cetatenii, nevoile acestora si 

sunt convinsa ca veti fi o familie unita.Sa ramaneti uniti pentru ca timpurile 

sunt dificile atat pe plan national cat si international si nu in ultimul rand 



trebuie sa ne rugam de pace si sanatate.Comuna  Pietroasele este o 

comuna de elita atat pe plan judetean cat si national unde am gasit ordine si 

disciplina si am ramas placut impresionata.” 

Domnul Prefect multumeste doamnei magistrat si totodata arata in 

cuvantul dumnealui ca Institutia Prefectului va fi alaturi de Primarie; 

considera ca in momentul cand se fac propuneri pentru beneficiul locuitorilor 

comunei domnii consilieri locali sa aibe si solutii pentru ca au un rol 

important, iar administratia publica “nu e o joaca” iar legislatia trebuie 

aplicata in spiritul ei.Il felicita pe domnul primar, pe domnul viceprimar, cat 

si toata echipa dorindu-le succes pe mai departe. 

Astfel punctele înscrise pe ordinea de zi epuizându-se, şedinţa a luat 

sfârşit.  

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) 

exemplare, spre cele legale. 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                SECRETARUL COMUNEI, 

 

Consilier ,       Matache Aurelia 

 

 


