
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PIRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR. 6242 / 04 octombrie 2016. 
  

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

judetul Buzau , azi joi 04.10.2016 , 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 Dumitrascu Dumitru 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 pentru revocarea Hotararii Consiliuliui local 
nr.26/04.08.2016 privind modificarea 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 rectificarea bugetului local 2016 – 
initiator Primarul comunei Pirscov ; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului pentru amenajarea 
unui spatiu de joaca si recreere in satul Pirscov , comuna Pirscov – 
initiator Primarul comunei Pirscov; 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului public 
al comunei Pirscov ( valoare inventar camin cultural Pirscov) – initiator 
primarul comunei Pirscov; 
5.Proiect de hotarare pentru revocarea hotararii 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 ; 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice pe 
anul 2016 – initiator Primarul comunei Pirscov; 

          7. 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 pentru revocarea Hotararii Consiliuliui local 

nr.26/04.08.2016 privind modificarea 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 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 – am spus ca nu se poate SRL si nu putem continua cu 

acesti oameni.Costica casierul sa aduca lista cu cei care nu au platit. 
Domnul Boboc F.- aveti dreptate cu incasatul. 
Domnul Nica Petre – daca nu s-a spus ce facem. 
Domnul Vice – vom incpe de maine verificatul in totalitate. 
Domnul Nica Petre – avem sigilate toate apometrele ? 
Domnul Potlogea – am discutat cu casierul – si a dat lista cu cei care nu au 

platit. 
Domnul Nica Petre – ne trebuie regulatoare de presiune. 
Domnul vice – nu mai putem sa achizitionam din fondurile Primarieie de cand 

este licentiat. 
Domana Bulumete – cu ce neajuta lista restantierilor – sa se incerce incasarea 

lor. 
           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.33/04.10.2016 pentru revocarea Hotararii Consiliuliui 
local nr.26/04.08.2016 privind modificarea 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 : 
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2016 – 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 – cine face proiectul la strazi ? 
Domnul vice – vom face pentru strazi , pentru apa si pentru canal. Se poate 

achita 30 % din valoaea proiectului dupa care la promovarea acestuia. 
Domnul Sturzu sa se prezinte traseele. 
Domnul Primar Badila Cornet Lunca Frumoasa. 
  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. 34/04.10.2016 privind rectificarea bugetului local 2016. 

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului pentru amenajarea unui 

spatiu de joaca si recreere in satul Pirscov , comuna Pirscov – 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 

15 voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea 
nr.35 /04.10.2016privind aprobarea proiectului pentru amenajarea unui spatiu de 
joaca si recreere in satul Pirscov , comuna Pirscov. 

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi. 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului public al 

comunei Pirscov ( valoare inventar camin cultural Pirscov) – 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 15 
voturi pentru ,  - contra din totalul de 15 , prezenti 15 , adoptandu-se hotararea nr. 
36/04.10.2016  privind aprobarea modificarii inventarului public al comunei Pirscov 
( valoare inventar camin cultural Pirscov.        

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi : 
5.Proiect de hotarare pentru revocarea hotararii 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 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 – eu o sa ma abtin. 
  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 nr.37/04.10.2016 pentru revocarea hotararii 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 –  

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 
2016 – initiator Primarul comunei Pirscov 

Se amana pana la concretizarea tuturor achizitiilor cuprinse in listele de 
investitii afecente bugetului sau rectificarii de buget. 

Se trece la Diverse. 
Domnul Nica Petre – Cat a costat expertiza de la camin ? 
La sedinta urmatoare sa se prezinte valoarea inventarului public. 
Primar – puntea de la Tocileni se are in vedere anul viitor. 
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa. 
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal 
Presedintele sedintei,                                         Intocmit, 
  
 
 
Consilier  Boboc Florinel          Calen Neculai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  


