ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PIRSCOV
CONSILIUL LOCAL
NR.1290/28.02.2020.
PROCES-VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Pirscov, judetul
Buzau , azi vineri 28 o2.2020 , incepand cu orele 16,00, in Sala de sedinte din
Primaria comunei Pirscov.
La sedinta participa cei 14 consilieri – presedinte consilier Dumitru Potlogea,
primarul comunei ,domnul Mihai Daniel , domnul Burlacu Alexandru , secretarul
comunei Pirscov domnul Calen Neculai .
Se solicita interventii la procesul verbal anterior – nu sunt se aproba cu 15
pentru.
Domnul Presedinte de sedinta , consilier Dumitru Potlogea , 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. Se
suplimenteaza cu prezentarea unei informari a sistemului de apa.
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu 15 voturi pentru din totalul de 15
consilieri,prezenti.
Se trece la punctul 1 din ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 – initiator
primarul comunei Pirscov;
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul d-nei Bulumete Iulica sa prezinte raportul de specialitate al
compartimentului financiar contabil privind bugetul local 2020.
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.
Domnul Simion Gheorghe – reabilitare punte Tocileni ? Nu a fost data in
folosinta anul trecut ? In Cornet e jale – drumuri stricate cu alimentarea cu apa – cand
se refac ? Ce moernizam la alimentare cu apa ? De unde avem bani pentru piata
comunala ?
Domnul Primar Daniel Mihai – Puntea de la Tocileni nu a fost platita si nici
receptionata ? La limentarea cu apa mai avem putin in Cornet pana ajungem in varf.
Dupa care vor incepe lucrarile de reabilitare pentru asfaltare de firma castigatoare.
Vom moderniza sistemul de automatizare a alimenatarii cu apa.Podul de la
Curcanesti – mai ne trebuie avizele de rezistenta . La piata comunala vom folosi
fonduri demla piata si excedentul de la CJ Buzau de la sfarsitul anului trecut.
Domnul Posmagiu Ion – Care este excedentul de la sfarsitul anului.

Doamna Bulumete Iulica – este in raportul pe care l-ati avut la documentatie
1377,47 mii lei.
Domnul Posmagiu – Ce facem cu drumurile ?
Domnul Boboc – drumurile in Cornet sunt praf ? Cand le facem ?
Doamna Tescaru – cand incep lucrarile la Piata ?
Domnul Primar – incep lucarile la piata intr-0 saptamana
Supus la vot este aprobat cu 12 pentru , 3 abtineri – Posmagiu Ion , Simion
Gheorghe , Boboc Florinel) din total 15 – prezenti 15.
Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat
cu voturi 12 pentru , - contra ; abtineri 3 ( Posmagiu Ion , Simion Gheorghe ;
Boboc Florinel ) din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea
nr.4/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local 2020.
Se trece la punctul 2 :
2.Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul privat al comunei
Parscov a unui teren din zona pod CFR Parscov – initiator primarul comunei Parscov
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local..
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu voturi
12 pentru , 1 contra , 2 abtineri ( Simion Gheorghe si Boboc Florinel) din totalul de
15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr.7/28.02.2020 privind apartenenta la
domeniul privat al comunei Parscov a unui teren din zona pod CFR Parscov.
Se trece la punctul 3 din ordinea de zi :
3.Proiect de hotarare privind infiintarea serviciului de iluminat public al
comunei Parscov – initiator primarul comunei Parscov;
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local..
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu voturi
12 pentru , - contra , 3 abtineri( Posmagiu Diogene Ion,Simion Gheorghe si Boboc
Florinel ) din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr.9/28.02.2020
privind infiintarea serviciului public de iluminat.
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi :
4.Proiect de hotarare privind dezmembrarea unei suprafete de teren in zona
targ comunal pentru destinatia – constructie blocuri ANL – initiator primarul
comunei Parscov;
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local..

Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu voturi
pentru , - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr.6
/28.02.2020 privind dezmembrarea unei suprafete de teren in zona targ comunal
pentru destinatia – constructie blocuri ANL.
Se trece la punctul 5 din ordinea de zi :
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind
serviciile sociale acordate în 2020 – initiator primarul comunei Parscov.
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local..
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu voturi
12 pentru , - contra , 3 abtineri ( posmagiu Diogene Ion , Simion Gheorghe ,Boboc
Florinel ) din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr.8/28.02.2020
privind aprobarea Planului Anual de acțiuni privind serviciile sociale acordate în
2020
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi :
6.Proiect de hotarare privind schimbul unor terenuri din zona pod CFR Parscov
( pentru a crea o zona de protectie impadurita pe marginea raului Balaneasa –
campanie impadurire primavara 2020);
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local..
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu voturi
12 pentru , -1 impotriva , 2 abtineri ( Simion Gheorghe , Boboc Florinel)din totalul
de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr.10/28.02.2020 privind schimbul unor
terenuri din zona pod CFR Parscov
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi :
7.Diverse:
Punctul a);
Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni Legea 416 – anul
2020 – initiator primarul comunei Parscov
Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitru Potlogea da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul domnului secretar general Neculai Calen sa prezinte avizele
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local..
Se trece la discutii pe marginea materialului prezentat.

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.5
/28.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni Legea 416 – anul 2020.
Se trece la punctul b
b) Raport activitate 2019 – coordonator Centru de zi Preot Braniste
Sorin
Se trece la punctul c
c)Planul de formare continua a personalului Centrului de zi 2020
d) Informare privind sistemul de alimentare cu apa – Ungureanu Ion sef
apa Parscov;
Domnul Ungureanu – bugetul nostrum este format din incasari contravaloare
apa si prevederi de la bugetul local ( investitii si contravaloare apa consumata in
interes public).
Domnul Boboc – are fiecare abonat apometru ?
Domnul Posmagiu – daca nu te autofinantezi pntru ce te platim? Noi nu avem
apa in Badila – de ce sa dam de la buget .
Domnul Boboc cati consumatori sunt si cati platesc ?
Domnul Ungureanu Ion – cati sunt bransati pe domeniul public ? Nu sunt
angajati nu avem decat 3 cu mine. Nu avem instalator – Vali este casier . Daca am
inacasa tot am avea circa 140 mil.lei. Propun o solutie – doi casieri de la Primarie.
Gazele de ce se platesc pe facture. Vom implementa facturarea.
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
Presedintele sedintei,
Intocmit,
Consilier Dumitru Potlogea

Calen Neculai

