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JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 
 

Nr.  93/ 10.01.2020 

PROCES-VERBAL 

incheiat astazi  10. 01.2020, orele 11,00, cu ocazia sedintei extraordinare 

a Consiliului Local al comunei Pietroasele 

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 1/06.01.2020 a primarului 

com. Pietroasele, a fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al 

comunei Pietroasele. 

La lucrarile sedintei extraordinare au fost prezenti 12 consilieri locali, 

din totalul celor 13 consilieri din componenta Consiliului Local, lipsind 

motivat domnul Tescan Neculai Miron 

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

secretar general comuna. 

De asemenea, mai participa, in calitate de invitati: Serban Ion – 

consilier primar si Zainescu Mateiu – delegat satesc . 

La  aceasta sedinta participa domnul Popa Ion, inspector in cadrul 

compartimentului impozite si taxe locale, casierie si urmarire fiscala. 

Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei sunt 

deschise de catre doamna Matache Aurelia, secretar general, care anunta ca 

sedinta este legal constituita, fiind convocata in termen legal prin dispozitia 

domnului primar, apoi anunta cvorumul sedintei. 

In continuare se prezinta  Consiliului Local procesul-verbal al sedintei 

anterioare . Nu au fost obiectiuni. 

Doamnul Dumitrascu Dragos Dumitru, presedintele sedintei prezinta 

ordinea de zi care este urmatoarea: 

Se  prezinta materialele care fac obiectul primului proiect de hotarare, 

respectiv: 

 

 



1.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri administrativ-

fiscale in domeniul salubrizarii. 

Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare al Primarului, 

raportul de specialitate al compartimentului de resort si avizul comisiei pe  

domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobata in unanimitate . 

In continuare se prezinta materialele, dupa care se solicita discutii. 

Domnul consilier Tanase Ionel considera ca totusi era bine sa se aibe si alte 

criterii la stabilirea taxei, respectiv raportat la numarul de persoane. In cazul 

de fata este protejata familia cu un numar mai mare de persoane. 

Se solicita si alte discutii si nemaifiind se supune la vot prezentul proiect 

de hotarare, fiind aprobat cu 12 voturi pentru. 

In incheiere, domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile 

sedintei . 

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

exemplare, spre cele legale. 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                   SECRETAR GENERAL, 

 

Dumitrascu Dragos Dumitru          Matache Aurelia 

 

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


