
ROMANIA          
JUDETUL BUZAU 
COMUNA PIRSCOV 
CONSILIUL LOCAL  
NR. 7329/17.11.2016. 
  

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

Buzau , azi joi 17 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  . 

Doamna Presedinte de7329 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 rectificarea bugetului local – initiator primarul 

comunei Pirscov; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 

titlului de cetetean de onoare al comunei Pirscov  – initiator Primarul comunei 
Pirscov; 

3.Proiect de hotararea privind acordarea titlului de cetatean de onoare al 
comunei Pirscov , domnului Zhong Yubin – initiator Primarul comunei Pirscov ; 

3. 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 rectificarea bugetului local – 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 Dragoi Dumitru – d-na contabil ne-a prezentat concludent cauza 

rectificarii si rectificarea pe fiecare categorie de necesitate. 
 



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.45/17.11.2016  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. 
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi . 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordarea 
titlului de cetatean de onoare al 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 Potlogea Dumitru – daca este conform legii nu avem ce discuta. 

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.46/17.11.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de 
cetatean de onoare al comunei Pirscov. 
Se trece la punctul  3 din ordinea de zi. 

- Proiect de hotarare privind acordarea titlului de cetatean de onoare al 
comunei Pirscov dommnului Zhong Yubin – 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 Secretar Calen – Domnul Tun  a venit la Pirscov dina nul 2000 cu fiul 

sau pe care l-a crescut si acum este student anul I la ASE Bucuresti curs de zi . A 
functionat ca administrator la firma de prelucrare lemn , actual administrator la Firma 
Sirena Univers care se ocupa cu materia le reciclabile. 

Domnul Primar Danile Mihai – ma bucur ca putem acorda titlul de cetatean de 
onoare unui « om « exemplu care si-a crescut copilul , a infiintat firme la Pirscov , a 
infiintat locuri de munca si s-a stabilit in comuna noastra, cautand continuu sa se 
integreze in viata comunitatii locale. 

Domnule Tun iti inmaez diploma de cetatean de onoare care este o mare cinste 
pentru mine.  Sanatate si fericire. 

 



 
Nemaiiind 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.47/17.11.2016 privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei 
Pirscov domnului Zhong Yubin. 

 Se trece la punctul    4.Diverse. 
Nemaifiind nici o interventie se declara sedinta inchisa. 
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal 
Presedintele sedintei,                                   Intocmit, 
  
 
 
Consilier Boboc Florinel                   Calen Neculai 


