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PROCES-VERBAL 

Incheiat in sedinta de indata   a Consiliului local al comunei Pirscov, judetul 
Buzau , azi marti 29 noiembrie 2016 , incepand cu orele 17,00, 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  . 

Domnul Presedinte de sedinta , consilier Boboc Florinel 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 indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Pirscov, judeţul Buzău” – initiator Primarul 
comunei Pirscov; 
 2.Proiect de hotarare  privind aprobarea cofinanţării de la bugetul 
local a obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri de interes 
local,in comuna Pirscov , judeţul Buzău” – initiator Primarul comunei 
Pirscov ; 

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 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Pirscov, judeţul Buzău” – initiator Primarul comunei Pirscov ; 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Boboc Florinel 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 Nica Petre , la aceste drumuri se fac santuri ? De ce nu se poate 

propune si drumul de la Lunca la  Curcanesti , nu au apa , nu au gaze  ? De ce se face 
sedinta de indata , de ce nu este timp sa discutam in sedinta ordinara. Eu ma voi 
abtine la vot. 

Domnul Primar – se fac santuri la propunerea actuala si vom avea in vedere la 
alt proiect si propunerea dvs. Ati fost si dvs. In Primarie si de ce nu ati propus. In 
acea zona nu noi suntem de vina ca nu au apa , gaze . 

Domnul Dragoi Dumitru – este bine ca se va face cate ceva. 
Domnul Sturzu Gheorghe – stati pe  loc ca nu este decat o propunere , sa o 

vedem aprobata la finantare. 
Domnul Dumitrascu Dumitru – domnul Nica Petre a fost impotriva si la 

investitia de gaze. 
Nemaifiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat 

cu 14 voturi pentru , 1 abtinere ( Nica Petre ) , - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , 
adoptandu-se hotararea nr.48/29.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Pirscov, judeţul Buzău. 

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi . 
2.Proiect de hotarare  privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a 

obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri de interes local,in comuna Pirscov , 
judeţul Buzău” – initiator Primarul comunei Pirscov 

Domnul  Presedinte de sedinta consilier Boboc Florinel 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. 
Nefiind nici o interventie supus la vot proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi 
pentru , 1 abtinere ( Nica Petre) , - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-
se hotararea nr49/29.11.2016 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a 
obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri de interes local,in comuna Pirscov , 
judeţul Buzău  

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
 
 
Consilier Boboc Florinel                   Calen Neculai 


