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PROCES-VERBAL 

Incheiat in sedinta ordinara   a Consiliului local al comunei Pirscov, judetul 
Buzau , azi vineri 16.02.2018 , 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 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 – 
initiator primarul comunei Pirscov; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare 2017 – 
initiator primarul comunei Pirscov; 
3.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii – initiator 
primarul comunei Pirscov; 
4.Proiect de hotarare privind planul de actiuni in anul 2018 al 
beneficiarilor Legeii416/2001 – 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: 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. 
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 – drumul de la Tarcov il putem repara noi sau inchiriem un 
autogreder ? 

Domnul vice – daca asfaltam 7 km raman foarte putini pana la Tarcov. 
Domnul Ene – la tarcov daca mai sunt 7 cetateni. 
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.9/16.02.2018 privind bugetul local 2018..   

Se trece la punctul 2. 
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare 2017 
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. 
Domnul Nica P – ce cheltuim pe trimestre de ce nu se prezinta in cuvinte sa 

intelegem ? 
Doamna Bulumete – sunt prevazute pe capitole nevoile discutate si daca nu ati 

inteles ceva va raspund. 
Domnul Nica Petre – s-au pus becuri la Badila ? De ce costa 25000 lei pavajul 

de la caminul cultural ? 
Domnul vice – noi facem toate lucrarile pe baza unui proiect sau deviz de 

lucrari facut de un specialist.Pentru ce ne-am propus avem bani in cursul acestui an. 
Domnul Potlogea cat se incaseazza pe luna la piata ? 
Domnul Primar 1300 – 1400 lei.Din bani de la piata si din buget cautam sa 

incepem modernizarea acesteia fazial pe mai multi ani. 
Domnul Nica Petre – apa la instalatie este rosie ? 
Sunt vorbe nejustificate mentioneaza domnul viceprimar. 
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.10/16.02.2018 privind executia bugetului local 2017. ; 

Se trece la punctul 3 ; 
Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii. 
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. 

Nefiind 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.11/10.02.2018 aprobarea organigramei statului de functii si numarului de 
personal din aparatul de specialitate al primarului comunei. 

Se trece la punctul 4 ; 
Proiect de hotarare privind planul de actiuni in anul 2018 al beneficiarilor 

Legeii416/2001. 
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. 

Nefiind 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.12/10.02.2018  privind planul de actiuni 2018 al beneficiarilor Legii 416/2001. 

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


