
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

Nr.3715/29.09.2021 

PROCES-VERBAL 

incheiat astazi 29.09.2021, orele 14,00, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Pietroasele 

Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 137223.09.2021 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, doamna Badea Adriana, secretar general cu delegatie. 

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

primar, Zainescu Mateiu – delegat satesc, domnul Mocanu Laurentiu – delegat satesc. 

Lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local al comunei sunt deschise de catre 

doamna Badea Adriana secretar general cu delegatie, 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 Gheorghe Mioara, presedintele sedintei prezinta ordinea de zi, dupa cum 

urmeaza: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 

2.  Proiect de hotarare privind încheierea  Protocolului de colaborare între Comuna 

Pietroasele, prin Consiliul local al Comunei Pietroasele şi  Asociația “Calator prin 

Romania”, în vederea realizării unor proiecte comune de promovare a obiectivelor 

turistice din comuna Pietroasele; 

3. Probleme curente. 

Se supune la vot ordinea de zi, fiind aprobata cu 13 voturi pentru. 

Pe langa ordinea de zi s-a prezentat nota suplimentara cu nr.3678/27.09.2019 cu 

urmatoarele proiecte: 

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele  pe 

anul 2021; 

2.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea  



 

si exercitarea activitatii de achizitii publice; 

3.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

si exercitarea activitatii juridice; 

4.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

și exercitarea activitatii S.V.S.U; 

5.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

și exercitarea activitatii de asistenta sociala     

6.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

și exercitarea activitatii de urbanism si amenajare teritoriu. 

Pentru suplimentarea ordinii de zi comisiile de specialitate pe domenii au fost 

convocate si au dat aviz favorabil proiectelor mentionate in nota suplimentara. 

 Se supune la vot fiind aprobata cu 13 voturi pentru. 

Se trece la primul proiect, respectiv: 

1.Proiect de hotarare privind încheierea  Protocolului de colaborare între Comuna 

Pietroasele, prin Consiliul local al Comunei Pietroasele şi  Asociația “Calator prin Romania”, în 

vederea realizării unor proiecte comune de promovare a obiectivelor turistice din comuna 

Pietroasele  

 

Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.  

Domnul Primar informeaza ca prin adresa Asociatiei „Calator prin Romania“ 

inregistrata la Primaria comunei Pietroasele la nr.3373/06.09.2021 se solicita supunerea 

spre aprobare in Consiliul Local Pietroasele a unui Protocol de colaborare in scopul 

promovarii obiectivelor turistice si monumentelor de patrimoniu de pe raza comunei 

Pietroasele. 

Totodata informeaza asupra faptului ca se monteaza panoul de informare turistica 

in centrul comunei unde vor fi prezentate obiectivele turistice din comuna, va fi un laptop 

in cladire.Aceasta colaborare nu implica costuri putand pune in evidenta potentialul 

turistic. 

Domnul viceprimar: Se vor instala placute turistice cu cod QR. Localnicii, dar și 

vizitatorii trebuie doar să scaneze codul cu ajutorul telefonului mobil pentru a afla întreaga 

poveste a locului. 

Nemaifiind discutii se supune la vot, proiectul de hotarare, fiind aprobat cu 13 

voturi pentru. 

 Se trece la discutarea proiectelor aparute ulterior, respectiv: 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Pietroasele  pe anul 

2021. 

 
 Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii.  

 

 



 

Domnul Primar informeaza faptul ca prin notificarea AJFP s-a primit suma de 96 

mii. Prezinta anexa la buget. Suma a fost impartita echitabil pe capitole, astfel: Asociatii si 

fundatii, protectie civila, serviciu dezvoltare comunala, drumuri si poduri. 

Domnul consilier Dumitrascu Dragos: Ce inseamna sumele alocate pentru 

functionare . 

Domnul viceprimar: Astfel cum v-a informat domnul Primar sumele s-au impartit 

catre asociatii si fundatii, protectie civila, energie electrica, transport. 

Nemaifiind se supune la vot, fiind aprobat cu 9 voturi pentru si 4 abtineri. 

Avand in vedere ca proiectele  au acelasi subiect de dezbatere, se trece la 

prezentarea punctelor 2, 3,4,5,6,  respectiv: 

2.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

si exercitarea activitatii de achizitii publice; 

3.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

si exercitarea activitatii juridice; 

4.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

și exercitarea activitatii S.V.S.U; 

5.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

și exercitarea activitatii de asistenta sociala     

6.Proiect de hotarare privind Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea 

și exercitarea activitatii de urbanism si amenajare teritoriu. 

Dupa prezentarea materialelor se trece la discutii. 

Domnul Primar informeaza asupra faptului ca pentru a reusi intr-un timp mai scurt 

sa ne desfasuram activitatea la nivelul fiecarui compartiment in cazul in care unul din 

functionarii publici nu mai activeaza pe postul respectiv prin incheierea acestor acorduri 

incheiate cu Asociatia Comunelor din Romania se poate aduce o persoana inttr-un timp 

mai scurt fata de cel de organizare a unui concurs. Putem avea oportunitatea unei 

cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor in cazul in care posturile actuale pot 

ramane vacante. 

Nemaifiind  discutii se supun la vot proiectele mentionate, fiind aprobate cu 13 voturi 

pentru. 

Probleme curente: 

Se da citire cererii preotului Alexandru Andi Constantin inregistrata la 

nr3630/23.09.2021 privind solicitarea de inchiriere a unei suprafete de teren pe raza 

comunei Pietroasele pentru construirea unei capele ortodoxe care sa deserveasca 

slujbele religioase de inmormantare, precum si depunerea defunctilor. 

Domnul Primar informeaza consiliul local ca trebuie sa gasim o locatie pentru 

amplasarea acestui obiectiv. 

 



 

Domnul consilier Rotaru intreaba daca cumva domnul primar are vreo orientare 

asupra unui teren. 

Domnul consilier Valcu considera ca trebuie un teren mai mare ca suprafata pentru 

a putea parca si cateva masini. 

Doamna consilier Balaceanu considera ca trebuie sa ne gandim la un teren, sa se 

analizeze varianta aceasta si sa se  trimita preotului Alexandru decizia luata, dar ca ar fi 

bine sa vina si preotul cu o propunere. 

Doamna consilier Lefter informeaza pe domnul Primar ca la o sedinta anterioara 

acesta ar fi propus ca terenul sa fie in zona Dispensarului Uman, acest fapt fiind 

specificat in procesul verbal din sedinta lunii iunie. 

 Domnul Primar contrazice acest lucru, aducand la cunostinta ca la discutia ce s-a 

purtat in sedinta ordinara a lunii iunie a mentionat ca ar fi un lucru benefic  construirea 

unei capele si in satul Pietroasele , dar  totodata contesta faptul ca nu a precizat ca 

locatia capelei sa fie in spatele Dispensarului Uman si ca  acolo ar fi bine sa se 

construiasca o sala de evenimente, lucru care nu s-a consemnat in procesul verbal ( 

privind locatia acestei Sali de evenimete).  

Astfel, consilierii locali sunt de acord cu cererea preotului, dar aceasta se va analiza 

pentru gasirea unui teren. 

Se da citire cererii domnului Vaetus Eugen cu nr.3435/10.09.2021 care solicita 

achizitionarea terenului aferent unui imobil magazie cumparat la data de 09.06.2005 cat 

si incheierea contractelor de vanzare cumparare a imobilelor. Se aproba. 

Se da citire adresei Scolii Gimnaziale Pietroasele cu nr.863/06.09.2021, inregistrata 

la UAT Pietroasele la nr.3376/07.09.2021 privind solicitarea de recomandare a doi 

membri pentru a face parte din Consiliul de Administratie a Scolii. 

Avand in vedere ca pentru anul scolar 2020-2021 membrii au fost: domnul Brutaru 

Constantin , domnul Petre Nicolae Georgian – pentru CA si doamna Gheorghe Mioara – 

pentru CEAC se aproba solicitarea ramanand aceiasi membri. 

Se da citire solicitarii cu nr.3366/06.09.2021 a domnului Coles Nicolae in vederea 

vanzarii directe in baza dreptului de preemtiune a terenurilor pentru imobilele: sopron 

intrare sector Saranga, casa ingrijitorilor Saranga, magazie cereale, conform proceselor 

verbale de licitatie.Se aproba. 

Se da citire solicitarii CAR Coeziunea Sociala cu nr.3501/15.09.2021 pentru luarea 

in evidenta a Asociatiei.Se aproba dar fara contributie financiara sau de alta natura. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                          SECRETAR GENERAL CU DELEGATIE, 

Gheorghe Mioara                      Badea Adriana 

     

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


