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CONSILIUL LOCAL  
NR. 4508/07.07. 2016. 
  

PROCES VERBAL 
Incheiat in sedinta ordinara   a Consiliului local al comunei Pirscov, judetul 

Buzau , azi joi 07.07.2016 , 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.Completarea Comisiei de validare ; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Consiliului local al comunei Pirscov - initiator Primarul comunei 
Pirscov; 

3.Proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor supleanti in 
locurile vacantate prin incompatibilitate – initiator Primarul comunei Pirscov; 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,statului de personal si 
numarului de posture din aparatul de specialitate si din afara aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Pirscov – initiator Primarul comunei Pirscov; 

5.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 
in Consiliul de administratie al Scolii Generale Vasile Voiculescu Pirscov; 

6.Diverse 
- imputernicirea reprezentantului legal in relatia cu AFIR; 
- aprobare initiere infiintare SRL Ap 
- modificarea componentei Comisiilor de specialitate 
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.Completarea Comisiei de validare ; 
Ca urmare demisiei domnului Zamfira Daniel Mihail se propune modificarea 

Comisiei de validare si inlocuirea acestuia cu supleantul confirmat de PNL Sturzu 
Gheorghe. 

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.15/07.07.2016 pentru modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului 
local al comunei Pirscov. 



Se trece la punctul 2 din ordinea de zi : 
2. .Proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor supleanti in 

locurile vacantate prin incompatibilitate – initiator Primarul comunei Pirscov; 
Avand in vedere demisiile consilierilor Zamfira Daniel Mihail PNL si Duta 

Dumitru PSD – se constata vacantarea celor doua posture si se propune la validare 
cele doua propuneri confirmate PNL si PSD Sturzu Gheorghe si Potlogea Dumitru. 

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.17/07.07.2016 privind validarea madatelor de consilier. 

Se trece la punctul 3 din ordinea de zi : 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Consiliului local al comunei Pirscov - initiator Primarul comunei 
Pirscov; 

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.19/07.07.2016  privind aprobarea ROF Consiliu Local 

Se trece la punctul 4 din ordinea de zi : 
4.Proiect de hotarare privind imputernicirea reprezentantului legal in relatia cu 

AFIR – 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. 

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.17/07.07.2016privind imputernicirea reprezentantului legal in relatia cu AFIR. 

5.Proiect de hotarare privind aprobare initiere infiintare SRL apa – 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. 

Domnul Primar SRL de sine statator. 
Doamna Balanescu – societatea va fi autofinantata. 
Domnul Potlogea – Primaria va fi majoritara. 
Doamna Balanescu – se vor da contracte de apa ? 
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.18/07.07.2016privindaprobarea initiere infiintare SRL apa. 



  6.Proiect de hotarare privind modificare componentei comisiilor pe domenii 
de specialitate. 

Avandu-se in vedere noii consiglieri se dispune inlocuirea celor demisionari si 
prevazuti in component noii consiglieri confirmati. 

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.20 /07.07.2016privind aprobarea modificarii componentei comisiilor de 
specialitate. 

7.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 
in Consiliul de administratie al Scolii Generale Vasile Voiculescu 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 

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.21 /07.07.2016privind reprezentantii CL in consiliul de administratie scoala. 
8.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,statului de personal si 
numarului de posture 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 

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.22 /07.07.2016 privind aprobarea organigramei,statului de personal si numarului 
de posture din aparatul de specialitate si din afara aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Pirscov 

Se prezinta situatia de la asistenta sociala. 
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa. 
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
 
 
Consilier Dumitrascu Dumitru                           Calen Neculai 


