
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

Nr.  4261/  30.09.2019 

PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 30. 09.2019, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Pietroasele 

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 199 /30.09.2019 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  domnul  Grapa Stefan, secretar general 

delegat. 

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

primar, Zainescu Mateiu – delegat satesc  si doamna Sbarcea  Ciobanu Liana Mihaela. 

Lucrarile sedintei ordinare 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. 

Doamna Balaceanu Liliana Daniela, presedintele sedintei prezinta ordinea de zi care 

este urmatoarea: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de personal, a numarului de 

functii publice, organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului – forma actualizata potrivit Codului administrativ; 

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

specialitate al Scolii Gimnaziale Pietroasele si avizul comisiei pe  domenii. 

 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.1 si nr.3 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii funcţiilor publice din cadrul UAT 

Pietroasele, Judeţul Buzău; 

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

specialitate al Scolii Gimnaziale Pietroasele si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.3 

 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii 



publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, familia 

ocupationala “Administratie” – forma actualizata, conform Codului administrativ; 

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

specialitate al Scolii Gimnaziale Pietroasele si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.3 

4. Proiect de hotarare privind revizuirea  Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local al Comunei Pietroasele, Judetul Buzau; 

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

specialitate al Scolii Gimnaziale Pietroasele si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.3 

5.Proiect de hotarare privind  aprobarea Actului adiţional nr. 1/2019 la contractul 

de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul 

separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati 

comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere 

fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori in comuna 

Pietroasele nr. 156/15.01.2019; 

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

specialitate al Scolii Gimnaziale Pietroasele si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.3 

6.Alegerea presedintelui de sedinta. 

7.Probleme curente. 

 Presedintele de sedinta aunta consilierii ca a mai intervenit la sedinta de astazi, 

urmatoarele proiecte de hotarare, respectiv: 

 1.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,ACHIZITIE PANOU 

ELECTRONIC AFISAJ PROMOVARE TURISTICA A COMUNEI PIETROASELE, 

JUDETUL BUZAU’ 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE 

pentru’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 

Buzau, in perioada 2014-2020’’ precum si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului. 

 3.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT 

Pietroasele si a participarii Consiliului local al uat Pietroasele la cofinantarea Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 

2014-2020. 

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor 

conform rezulrtatelor analizei cost-beneficiu pentru ,,proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020” si mandatarea 

reprezentantului uat Pietroasele sa sustina si sa voteze in adunarea generala a ADI Buzau 

2008”aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor. 

 Se supun la vot toate proiectele de hotarare, fiind aprobate cu 13 voturi pentru. 

Se trece la primul proiect de hotarare, respectiv. 

 1.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de personal, a numarului de 

functii publice, organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului – forma actualizata potrivit Codului administrativ; In continuare se prezinta 

materialele care facobiectul primului proiect de hotarare. In continuare presedintele de  

 

sedinta da cuvantul doamnei  secretar general Matache Aurelia pentru a puncta 



cateva probleme. Arata in cuvantul sau  referitor la modificarile aduse  in codul 

administrativ legat de functia de secretar se va atribui denumirea de secretar general 

functia de inspector din cadrul compartimentului de achizitii publice, monitorizarea 

procedurii administrative si secretariat, se va atribui denumirea de consilier.  Achizitii 

publice. Totodata  compartimentul de achizitii publice si secretariat se va redenumi 

compartiment achizitii publice, monitorizare proceduri administrative si secretariat 

totodata se redenumeste compartimentul asistenta sociala in compartment asistenta sociala 

si sanatate. Se solicita discutii pe marginea proiectului de hotarare si nefiind, se supune la 

vot fiind aprobat cu 13 voturi pentru, din totalul de 13. 

 In continuare se trece la proiectul de hotarare nr. 2,Proiect de hotarare 

privind aprobarea structurii funcţiilor publice din cadrul UAT Pietroasele, Judeţul Buzău; 

Dupa prezentarea materialelelor se trece la discutii si nefiind se supune la vot, fiind aprobat 

cu 13 voturi pentru din total 13.  Se trece la punctul 3. 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru  

 

functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al 

primarului, familia ocupationala “Administratie” – forma actualizata, conform Codului 

administrativ. Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii si  nefiind se supune la vot, 

fiind aprobat cu 13 voturi. 

 Se trece la proiectul nr. 4, respectiv Proiect de hotarare privind revizuirea  

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Pietroasele, 

Judetul Buzau; Se prezinta materialele si se solicita discutii pe marginea acestora. Doamna 

presedinta de sedinta  Balaceanu Liliana Daniela arata in cuvantul sau ca prezentul 

Regulament s-a intocmit in baza prezentului Cod administrativ si totodata considera ca 

este oportun sa se aplice intocmai de catre toti consilierii locali. Se solicita  discutii  si 

nemaifiind se supune la vot, fiind aprobat cu 13 voturi pentru, din totalul de 13.  

 Se trece la punctul 5 al ordini   de zi, respectiv, Proiect de hotarare privind  

aprobarea Actului adiţional nr. 1/2019 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 

activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv 

fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice 

si electronice, baterii si acumulatori in comuna Pietroasele nr. 156/15.01.2019; Dupa 

prezentarea materialelor domnul Banica Ionel, viceprimar, informeaza cobnsilierii cu 

privire la necesitatea initierii acestui proiect si nu au fost obiectiuni. Se solicita discutii si 

nemaifiind, se supune la vot proiectul de hotarare fiind adoptat cu 13 voturi pentru. 

 Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi, respectiv: Alegerea presedintelui 

de sedinta. Se supune la vot, fiind aprobat cu  13 voturi pentru. 

In continuare se trece la primul proiect de hotarare, care a aparut ulterior. 

1.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,ACHIZITIE PANOU 

ELECTRONIC AFISAJ PROMOVARE TURISTICA A COMUNEI PIETROASELE, 

JUDETUL BUZAU’. Se prezinta materialele care fac obiectul respectivului proiect, dupa 

care se trece la discutii. Domnul primar face o descriere a obiectivului cat si impactul 

produs agoturismului. In continuare domnul Barzoiu arata in cuvantul sau ca acest lucru 

are o deosebita importanta asupra promovarii zonei, se declara de acord cu materialelel 

prezentate. Sesupune la vot proiectul de hotarare fiind aprbat cu 13 voturi pentru. 

2. In continuare se trece la punctul  2.Proiect de hotarare privind aprobarea STUDIULUI 

DE FEZABILITATE pentru’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020’’ precum si a indicatorilor tehnico 

economici ai proiectului. In continuare domnul primar informeaza consilierii asupra  

 

 



impactului prezentului proiect, ducand la cresterea nivelului de colactare si epurare a 

apelor uzate, precum si a gradului de asigurarare a alimentarii cu apa potabila a 

populatiei. In continuare domnul consilier Tescan, considera ca este deosebit de important 

ca si cetatenii acestei localitati sa se bucure de un trai mai bun, dar ceea ce se doreste a se 

face in acest moment, este cazul sa se abtina, motivat si de faptul ca nu a fost timpul 

necesar sa aprofundeze acesti indicatori tehnico-economici. In continuare se soclicita 

discutii pe marginea acestui proiect si nemaifiind se supune la vot proiectuol de hotarare 

fiind aprobat cu 12 voturi din totalul de 13, abtinandu-se domnul Tescan,  cu  obiectiunile 

facute in interventia sa. 

 In continuare se trece la proiectul nr.3 aparut ulterior, respectiv, 3.Proiect de 

hotarare privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Pietroasele si a participarii 

Consiliului local al uat Pietroasele la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020. Dupa 

prezentarea materialelor domnul primar, informeaza consilierii ca este deosebit de 

important si foarte urgent sa se adopte acest proiect de hotarare, pentru aprobarea valorii 

investitiilor aferente UAT Pietroasele si a participarii Consiliului local al UAT Pietroasele 

la cofinanatarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 

judetul Buzau in perioada 2014-2020. Se solicita discutii pe marginea proiectului de 

hotarare si nemaifiind se supune la vot, fiind aprobat cu 12 voturi pentru din totalulul de 

13. Domnul Tescan se abtine, motivat de cele precizate in proiectele anterioare. 

 Se trece la proiectul de hotarare nr.4 Proiect de hotarare privind aprobarea 

planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru 

,,proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in 

perioada 2014-2020” si mandatarea reprezentantului uat Pietroasele sa sustina si sa voteze 

in adunarea generala a ADI Buzau 2008”aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor. 

Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii, se solicita discutii pe marginea 

proiectului de hotare si nefiind, se supune la vot, fiind aprobat cu 12 voturi pentru, din 

totalul de 13. Domnul Tescan M s-a abtinut, motivat de argumentele aduse la proiectele 

anterioare. In continuare se trece la probleme curente.Se da citire circularei emisa de 

institutia Prefectului  cu  nr. 11960 din data de 12.09.2019, inregistrata la uat Pietroasele la 

nr. 3978 din data de 12.09.2019, cu privire la Codul administrativ. S-a adus la cunostinta. 

 Se da citire circularei nr.10109 din 10.09.2019, emisa de Inspectoratul Scolar 

Judetean Buzau, inregistrata la uat Pietroasele sub nr. 3954 din data 10.09.2019. 

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

cele legale. 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                SECRETAR GENERAL 

DELEGAT 

     Balaceanu Liliana Daniela                                             Grapa Stefan 

   

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


