
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PIRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR. 4939 / 04 august 2016. 
  

PROCES -VERBAL 
Incheiat in sedinta extraordinara   a Consiliului local al comunei Pirscov, 

judetul Buzau , azi joi 04.08..2016 , incepand cu orele 16,00, in Sala de sedinte din 
Primaria comunei Pirscov. 

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

Domnul Presedinte de sedinta , consilier Balanescu Tudora 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 organigramei,statului de personal si 

numarului de posturi din aparatul de specialitate si din afara aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Pirscov – initiator Primarul comunei Pirscov; 

2.Proiect de hotarare privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă 
al comunei şi    înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin 
reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat 
autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în 
administrare şi exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei – 
initiator primarul comunei Pirscov; 

3.Proiect de hotarare privind amenajarea unui spatiu de joaca si recreere in 
satul Pirscov , comuna Pirscov – initiator Primarul comunei Pirscov 

4. 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 privind aprobarea organigramei,statului de personal si 

numarului de posturi din aparatul de specialitate si din afara aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Pirscov – initiator Primarul comunei Pirscov; 

Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitrascu Dumitru 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 – taxa de gunoi la impozite’ 
Domnul Boboc – sa se fac aplata pe loc. 
Domnul Dragoi – cand s-a platit prima data daca se da 3 saci de gunoi la 

masina.             
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. 
26/04.08.2016 privind aprobarea organigramei,statului de personal si numarului de 
posturi din aparatul de specialitate si din afara aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Pirscov  

Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : 
.Proiect de hotarare privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al 

comunei şi    înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea 
pe cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor 
administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi 
exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei – initiator primarul 
comunei Pirscov; 

Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitrascu Dumitru 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 – taxa de gunoi in taxe locale. 
Domnul Boboc taxa de gunoi sa se plateasca pe loc. 
Dragoi Dumitru – prima data se dadeau 2 trei saci si se incasa mai nimic. 
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. 27/04.08.2016 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al comunei 
şi    înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea pe cale 
administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor 
administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi 
exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei  

 3.Proiect de hotarare privind amenajarea unui spatiu de joaca si recreere in 
satul Pirscov , comuna Pirscov – initiator Primarul comunei Pirscov 

Domnul Presedinte de sedinta consilier Dumitrascu Dumitru 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 

15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr. 
28/04.08.2016  privind amenajarea unui spatiu de joaca si recreere in satul Pirscov , 
comuna Pirscov . 

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


