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PROCES-VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara   a Consiliului local al comunei Pirscov, judetul 
Buzau , azi joi 11.01.2018 , incepand cu orele 16,00, in Sala de sedinte din Primaria 
comunei Pirscov. 

La sedinta participa cei 15 consilieri , primarul comunei ,domnul Mihai Daniel 
, domnul Burlacu Alexandru viceprimarul comunei Pirscov , secretarul comunei 
Pirscov domnul Calen Neculai  . 

Se solicita propuneri pentru Presedintele de sedinta pentru lunile ianuarie – 
martie 2017. Domnul Potlogea Dumitru propune pe Alexandru Burlacu . Nemaifiind 
alta propunere este aprobata cu 15 voturi pentru din totalul de 15. 

Domnul Presedinte de sedinta , consilier Alexandru Burlacu constata 
legalitatea inceperii sedintei si da citire ordinei de zi , anuntata de catre secretarul 
comunei Pirscov, jurist Calen Neculai , conform prevederilor legale.  

Se solicita interventii la procesul verbal al sedintei anterioare. 
Nu sunt interventii,supus la vot este aprobat cu votul a 15 consilieri din totalul 

de 15. 
Se da citire ordinei de zi , anuntata cu  invitatie si material de catre secretarul 

comunei Pirscov, jurist Calen Neculai , conform prevederilor legale 
1.Proiect de hotarare  taxe si impozite locale 2018 – initiator primarul 

comunei Pirscov;    
2) Proiect de hotarare privind  acoperirea golului de casa din excedent anii 

anteriori – initiator primarul comunei Pirscov; 
3)Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei statului de functii si 

numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Pirscov – 
initiator primarul comunei Pirscov.  

4)Proiect de hotarare privind organizarea retelei de invatamant in anul 2018-
2019 – initiator primarul comunei Pirscov.  

5.Diverse                                            
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 15 voturi pentru din totalul de 15 

consilieri. 
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: 
 1.Proiect de hotarare  taxe si impozite locale 2018 – initiator primarul 

comunei Pirscov  
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Burlacu Alexandru da cuvantul 

domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de 
hotarare susinvederat. 



Se da cuvantul domnului Dragoi Dumitru sa prezinte avizul Comisiei buget 
finante. 

Se da cuvantul domnului Potlogea Dumitru sa prezinte avizul Comisiei 
juridice. 

Se da cuvantul doamnei Serban Severina Simona sa prezinte avizul comisiei 
pentru invatamant,cultura,sport. 

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat. 
 Domnul Potlogea Dumitru – cum se plateste gunoiul ? Cine nu plateste ce se 
face ? 

Domnul Primar – daca nu se face contract se plateste la primarie la impozit 10 
lei de persoana anual. 

 Domnul Dragoi -Unde nu se poate ajunge cu masina cum se plateste ?  
Domnul Primar – Avem masini care sa ajunga pana unde este posibil de luat 

gunoiul.La intersectii mari unde nu intra masina sa se duca containere mari, 
Domnul Burlacu – srl gunoi se autofinanteaza si are interes sa preia cat mai 

mult gunoi. 
Domnul Nica Petre – sa mai curatam pomii pe marginea drumurilor astfel incat 

sa fie loc pentru accesul masinilor de gunoi. 
Domnul Potlogea – sa se colecteze pe cat posibil selectiv. 

Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 
voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea 
nr.01./11.01.2018 privind taxele si impozitele locale in anul 2018..   

Se trece la punctul 2. 
Proiect de hotarare privind  acoperirea golului de casa din excedent anii 

anteriori – initiator primarul comunei Pirscov; 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Burlacu Alexandru da cuvantul 

domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de 
hotarare susinvederat. 

Se da cuvantul domnului Dragoi Dumitru sa prezinte avizul Comisiei buget 
finante. 

Se da cuvantul domnului Potlogea Dumitru sa prezinte avizul Comisiei 
juridice. 

Se da cuvantul doamnei Serban Severina Simona sa prezinte avizul comisiei 
pentru invatamant,cultura,sport. 

Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat 
cu 15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea 
nr.02/11.01.2018 privind  acoperirea golului de casa din excedent anii anteriori ; 

Se trece la punctul 3 ; 
3)Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei statului de functii si 

numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Pirscov – 
initiator primarul comunei Pirscov 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Burlacu Alexandru da cuvantul 
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de 
hotarare susinvederat. 

Se da cuvantul domnului Dragoi Dumitru sa prezinte avizul Comisiei buget 
finante. 



Se da cuvantul domnului Potlogea Dumitru sa prezinte avizul Comisiei 
juridice. 

Se da cuvantul doamnei Serban Severina Simona sa prezinte avizul comisiei 
pentru invatamant,cultura,sport. 

Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat 
cu 15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea 
nr.03/11.01.2018 aprobarea organigramei statului de functii si numarului de 
personal din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

Se trece la punctul 4 ; 
4)Proiect de hotarare privind organizarea retelei de invatamant in anul 2018-

2019 
Domnul  Presedinte de sedinta consilier Burlacu Alexandru da cuvantul 

domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de 
hotarare susinvederat. 

Se da cuvantul domnului Dragoi Dumitru sa prezinte avizul Comisiei buget 
finante. 

Se da cuvantul domnului Potlogea Dumitru sa prezinte avizul Comisiei 
juridice. 

Se da cuvantul doamnei Serban Severina Simona sa prezinte avizul comisiei 
pentru invatamant,cultura,sport. 

Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat 
cu 15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea 
nr.04/11.01.2018 privind organizarea retelei scolare din anii 2018 – 2019. 

5.Diverse. 
Se prezinta Informarea privind modul de aplicare al Legii 448/2006 referitoare 

la protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Se prezinta raportul de evaluare al secretarului comunei Pirscov pentru anul 

2017. 
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa. 
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
 
 
Consilier Alexandru Burlacu                   Calen Neculai 


