ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PIRSCOV
CONSILIUL LOCAL
NR.5811/14.09.2016.
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Pirscov, judetul
Buzau , azi miercuri 14.09.2016 , incepand cu orele 16,00, in Sala de sedinte din
Primaria comunei Pirscov.
La sedinta participa cei 15 consilieri , primarul comunei ,domnul Mihai Daniel
, domnul Burlacu Alexandru viceprimarul comunei Pirscov , secretarul comunei
Pirscov domnul Calen Neculai .
Doamna 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 executia bugetului local pe trimestrul 1/2016 –
initiator Primarul comunei Pirscov;
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – initiator primarul
comunei Pirscov;
3. Diverse.
- Proiect de hotarare privind Planul de ocupare functii publice 2017initiator Primarul comunei Pirscov;
- Proiect de hotarare privind vacantarea unor mandate de consilier
local – initiator Primarul comunei Pirscov;
- adresa pentru finantarea navetei profesorilor pe lunile iulie si august
2016;
- incheierea unui contract cu un expert acreditat pe langa Tribunalul
Buzau –expertiza lucrari Camin cultural;
- obligarea proprietarului Nica Ion sa-si imprejmuiasca proprietatea din
centrul civic conform prevederilor legale (HCL Consiliu si legi fond
funciar ).
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 executia bugetului local pe trimestrul 1/2016 –
initiator Primarul comunei Pirscov;
Doamna Presedinte de sedinta consilier Balanescu Tudora 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 Dragoi Dumitru – ce reprezinta diferenta dintre sold si precedent ?
Doamna contabil Bulumete – sume actuale si cele precedente.
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.29/14.09.2016 privind executia bugetului local pe trimestrul
2/2016
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi :
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local – initiator primarul
comunei Pirscov;
Doamna Presedinte de sedinta consilier Balanescu Tudora 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.30/14.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
3.Diverse.
- Proiect de hotarare privind Planul de ocupare functii publice 2017initiator Primarul comunei Pirscov;
Doamna Presedinte de sedinta consilier Balanescu Tudora da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.
Se da cuvantul domnului Potlogea Dumitru sa prezinte avizul Comisiei
juridice.
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.32/14.09.2016 privind Planul de ocupare al functiilor publice in anul 2017.
- Proiect de hotarare privind vacantarea unor mandate de consilier
local – initiator Primarul comunei Pirscov;
Doamna Presedinte de sedinta consilier Balanescu Tudora da cuvantul
domnului Primar Mihai Daniel sa prezinte expunerea de motive si proiectul de
hotarare susinvederat.

Se da cuvantul secretarului comunei Pirscov sa prezinte referatul privind
vacantarea unor mandate de consilier.
Se da cuvantul domnului Potlogea Dumitru sa prezinte avizul Comisiei
juridice.
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.31/14.09.2016 privind vacantarea unor mandate de consilier.
- adresa pentru finantarea navetei profesorilor pe lunile iulie si august
2016; se aproba cu 15 pentru
- La propunerea Domnului Primar Daniel Mihai se solicita incheierea
unui contract cu un expert acreditat pe langa Tribunalul Buzau –pentryu
expertiza lucrari Camin cultural efectuate prin CRFIR Constanta( se
motiveaza ca nu au fost parti la executarea lucrarilor) ;se aproba cu 15
pentru.
- obligarea proprietarului Nica Ion sa-si imprejmuiasca proprietatea din
centrul civic conform prevederilor legale (HCL Consiliu si legi fond
funciar ).
Se va comunica proprietarului sa-si imprejmuiasca proprietatea sis a o
intretina in conformitate cu prevederile legale.Se da termen de 30 de
zile.
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal
Presedintele sedintei,
Intocmit,

Consilier Balanescu Tudora

Calen Neculai

