PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.01.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău
Sunt prezenţi in şedinţa domnii consilieri: VIOREANU PAUL, VASILE
DANIELA, CRETU CONSTANTIN, RABAN LEONARD, PRUNA AUREL,
GHEORGHE FLORIN, DINU EUGENIA, PETRESCU VICTORIA, MOLDOVEANU
AURORA TAMARA, MIHAI MARIOARA si d-l. viceprimar MIHAI CONSTANTIN.
Din partea autoritatii publice participa d-l. secretar STEFAN ION si d-na contabil
NEGOITA VIORICA.
Nu sunt aduse completări sau modificări procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Convocarea s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier cu 5 zile anterior datei
şedinţei, a invitaţiei la şedinţa care cuprinde data, ora si locul desfasurarii acesteia precum
si ordinea de zi.
Preşedintele şedinţei d-na Petrescu Victoria costata ca şedinţa este legal constituita,
in conformitate cu cerinţele prevăzute de lege in ceea ce priveşte organizarea si
desfăşurarea şedinţei Consiliului Local si a declarat şedinţa deschisa.
Supune spre aprobare următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind trecerea de la categoria drumuri Comunale la
categoria Drumuri Judeţene a sectoarelor de drum ce leagă satele Scutelnici –
Arcanu DC 162 si Scutelnici – Bragareasa DC 30
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, dl. CHIRCU SANDU;
Prezintă – secretarul comunei Scutelnici, dl. STEFAN ION;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe privind depozitarea gunoaielor la
nivelul comunei pentru anul 2009 ;
Iniţiator – viceprimarul Comunei Scutelnici, dl. Mihai Constantin;
Prezintă – secretarul comunei Scutelnici, dl. STEFAN ION;
3. Probleme curente.
a. proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume de bani din fondul de
rulment pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar rezultat la
finele anului 2008;
b. proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe si
obiecte de inventar;
c. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1B din Hotărârea
Consiliului Local Scutelnici nr.35/26.12.2008 privind taxele si
impozitele locale aferente anului 2009.
Preşedintele şedinţei supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind trecerea de la
categoria drumuri Comunale la categoria Drumuri Judeţene a sectoarelor de drum ce leagă
satele Scutelnici – Arcanu DC 162 si Scutelnici – Bragareasa DC 30.

D-l. Vioreanu Paul supune atenţiei Consiliului Local si drumul comunal ScutelniciLipanescu, pentru schimbarea categoriei de drum.
Având in vedere faptul ca la schimbarea categoriei de drum se tine cont de mai
mulţi factori cum ar fi importanta drumului si localităţile ce le leagă, nu este posibil acest
lucru.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctual 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea unei
taxe privind depozitarea gunoaielor la nivelul comunei pentru anul 2009.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii.
D-l. consilier Cretu Constantin nu este de acord pentru faptul ca o parte din cetăţeni
isi transporta gunoiul direct in câmp pentru fertilizarea suprafeţelor ce la deţin sin nu isi
mai are rostul aceasta taxa către primărie.
D-l. consilier Pruna Aurel arata ca si la comunele vecine, spre exemplu: Glodeanu
Silistea este perceputa aceasta taxa, dar Primaria prestează servicii de transport pentru
gunoaiele de la cetăţeni.
D-na consilier Dinu Eugenia ridica problema legii protecţiei mediului care pana in
iulie 2009 prevede obligaţia ca platformele de gunoi de la nivelul localităţilor sa fie
transportate sau acoperite cu pamant, Primaria fiind obligata sa găsească alte soluţii cu
aceste gunoaie si resturi menajere spre exemplu: depozitarea acestora in miniplatforme in
fiecare gospodărie sau in capătul suprafeţei de teren din câmp, amenajarea la nivelul satelor
a unor puncte de colectare a deşeurilor selectate.
Supus la vot proiectul de hotărâre este respins cu votul a 7 consilieri din totalul de
11 consilieri prezenţi.
Se trece la punctual 3 de pe ordinea de zi:
a) proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume de bani din fondul de rulment
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008;
D-na contabil Negoita Viorica prezintă plenului referatul privind necesitatea
aprobării sumei de 384.661,38 lei sume din care au fost achitate cheltuieli curente si de
capital in cursul anului 2008 pe baza Hotărârii Consiliului Local Scutelnici nr.
1/14.01.2008.
Nefiind alte obiecţii din partea consilierilor, proiectul de hotărâre este supus la vot
si aprobat in unanimitate.
b) proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenta a unor mijloace fixe si obiecte
de inventar;
D-na contabil Negoita Viorica prezintă plenului referatul privind scoaterea din
evidenta a unor mijloace fixe si obiecte de inventar;
Supus la vot este proiectul de hotărâre este aprobat in unanimitate.
c) proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1B din Hotărârea Consiliului
Local Scutelnici nr.35/26.12.2008 privind taxele si impozitele locale aferente anului 2009.
D-l secretar Stefan Ion prezintă plenului referatul întocmit de d-na Gresoiu Elena,
referent impozite sit axe locale din cadrul Primăriei Comunei Scutelnici Judeţul Buzău, si
arata ca datorita unei erori de aplicare a procentului de 20% este necesara modificarea
anexei 1B la Hotărârea Consiliului Local Scutelnici nr.35/26.12.2008 privind taxele si
impozitele locale aferente anului 2009.
Supus la vot este proiectul de hotărâre este aprobat in unanimitate.

Secretarul comunei Scutelnici, d-l. Stefan Ion aduce la cunoştinţa consilierilor ca in
conformitate cu prevederile legale, aceştia trebuie sa prezinte plenului Consiliului Local
Raportul de Activitate pe anul 2008. S-a hotărât ca pe parcursul a doua şedinţe consecutive
consilierii sa prezinte Raportul de Activitate.
In şedinţa următoare vor prezenta raportul următorii consilieri:
Cretu Constantin;
Petrescu Victoria;
Mihai Constantin;
Dinu Eugenia;
Raban Leonard;
Moldoveanu Tamara
Preşedintele şedinţei d-na Petrescu Victoria întreabă daca mai sunt si alte probleme
de discutat, nemaifiind, declara închise lucrările şedinţei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
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PETRESCU VICTORIA
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