PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.02.2009 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. primar CHIRCU SANDU, d-l. secretar
STEFAN ION si d-na contabil NEGOITA VIORICA.
D-l. secretar Stefan Ion da citire procesului-verbal al şedinţei anterioare si nu sunt
aduse completări sau modificări.
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 constata 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 asocierea in scopul realizării proiectului „Sistem
integrat de gestionare a deşeurilor in judeţul Buzău” si constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzău 2009”;
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, dl. CHIRCU SANDU;
Prezintă – secretarul comunei Scutelnici, dl. STEFAN ION;
2. Proiect de hotărâre privind suspendarea taxei de păşunat pentru anul 2009;
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, dl. CHIRCU SANDU;
Prezintă – dl. NEGOITA ION;
3. Prezentarea raportului definitiv privind bugetul pe anul 2008;
Prezintă – d-na. NEGOITA VIORICA;
4. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2008 de către următorii consilieri:
 Cretu Constantin;
 Petrescu Victoria;
 Mihai Constantin;
 Dinu Eugenia;
 Raban Leonard;
 Moldoveanu Tamara
5. Probleme curente;

a. explicaţii privind situaţia celor 5 containere de gunoi achiziţionate in anul 2008,
solicitate de d-l consilier Cretu Constantin;
b. prezentarea Hotărârilor Consiliului Local Scutelnici din perioada august 2008 –
decembrie 2009 – solicitate de consilierii PSD.
c. Includerea in bugetul pe anul 2009 a sumelor necesare pentru plata tichetelor
cadou si de creşa precum si pentru efectuarea analizelor medicale obligatorii la
începutul anului şcolar – prezintă d-na. Albu Coralia, profesor la şcoala cu
clasele I-VIII Scutelnici si lider al organizaţiei de sindicat;
d. Prezentarea unor probleme legate de repartizarea bugetului pe anul 2009 –
prezintă d-l. Mihai Constantin, viceprimar.
e. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru achiziţionarea de
echipament sportiv pentru un număr de 20 de elevi.
- iniţiator – prof. Udrea Marcel si Preda Ciprian;
- prezintă – secretarul comunei, d-l. Stefan Ion
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 asocierea in
scopul realizării proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor in judeţul Buzău” si
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzău 2009”;.
D-l. secretar Stefan Ion da citire expunerii de motive a primarului comunei
Scutelnici si menţionează ca înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara este una
din condiţiile de eligibilitate a proiectelor si este obligatorie constituirea acestei asociaţii de
către toate unităţile administrativ-teritoriale si trebuie susţinuta prin Hotărâri ale Consiliului
Judeţean si ale Consiliului Local.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt alte observaţii.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind suspendarea
taxei de păşunat pentru anul 2009.
Nefiind prezent d-l. Negoita Ion, secretarul comunei, d-l. Stefan Ion prezintă
plenului referatul întocmit de d-l. Negoita Ion si temeiul legal care stau la baza emiterii
hotararii.
D-na Negoita Viorica explica faptul ca in septembrie 2008 s-au primit subvenţii in
valoare de aproximativ 13.000 lei de la A.P.I.A., s-au cumpărat seminţe in valoare de 2.300
lei.
D-l. primar Chircu Sandu explica faptul ca pentru a evita unele cheltuieli
suplimentare, a apelat la diferite persoane pentru a efectua lucrările agricole la pasune,
plătind astfel doar combustibilul consumat.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Prezentarea raportului de activitate pe anul
2008 de către consilierii: Cretu Constantin, Petrescu Victoria, Mihai Constantin, Dinu
Eugenia, Raban Leonard, Moldoveanu Tamara;
Consilierii sus menţionaţi dau citire raportului de activitate pe anul 2008.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii. Nefiind se trece la următorul
punct de pe ordinea de zi: Probleme curente.
Punctul a): explicaţii privind situaţia celor 5 containere de gunoi achiziţionate in
anul 2008, solicitate de d-l consilier Cretu Constantin.

D-na contabil Negoita Viorica explica faptul ca nu s-a incalcat nici o prevedere
legala in ceea ce priveşte achiziţionarea acestor containere, ca exista referat de necesitate
întocmit de d-na Directoare a Scolii cu clasele I-VIII, oferte directe de la diverşi
producători, si încheiat contract de achiziţie încheiat cu firma respectiva.
Se ia in discuţie locaţiile unde vor fi amplasate aceste containere.
Întrebat daca mai are si alte întrebări, d-l consilier Cretu Constantin spune ca este
mulţumit de răspunsul primit, cu condiţia amplasării acestora in locaţiile stabilite.
Punctul b): prezentarea Hotărârilor Consiliului Local Scutelnici din perioada august
2008 – decembrie 2009 – solicitate de consilierii PSD.
Nefiind prezent d-l. Stoian Marin, secretar al comunei in acea perioada, se stabileşte
împreuna cu consilierii PSD, ca aceştia in saptamana imediat următoare sa se prezinte la
sediul primăriei pentru ca d-l. Stoian Marin sa le prezinte aceste hotărâri adoptate in
perioada august – decembrie 2008.
Se trece la punctul c): Includerea in bugetul pe anul 2009 a sumelor necesare pentru
plata tichetelor cadou si de creşa precum si pentru efectuarea analizelor medicale
obligatorii la începutul anului şcolar;
D-na Albu Coralia, susţine includerea in bugetul pe anul 2009 a sumelor necesare
pentru plata tichetelor cadou si de creşa precum si decontarea cheltuielilor cu efectuarea
analizelor medicale obligatorii la începutul anului şcolar si menţionează ca la alte scoli s-au
decontat sumele necesare efectuării analizelor medicale.
D-na. Consilier Moldoveanu Aurora-Tamara susţine acest lucru spunând ca
volumul de munca al profesorilor este mare in comparaţie cu salariile primite si ca este
necesara decontarea acestor cheltuieli.
D-l. primar Chircu Sandu spune ca nu se dezbate bugetul in şedinţa curenta si ca
vom discuta in şedinţa in care se va aproba bugetul iar in funcţie de sumele primite si de
prioritati vom lua o decizie.
Punctul d): Prezentarea unor probleme legate de repartizarea bugetului pe anul 2009
– prezintă d-l. Mihai Constantin, viceprimar.
D-l. secretar Stefan Ion, da citire referatului întocmit de d-l. viceprimar Mihai
Constantin.
Se ridica problema iluminatului public:
D-l. primar Chircu Sandu spune ca datorita unei facturi in valoare de 11.300 lei,
factura neachitata datorita faptului ca este prea mare in comparaţie cu valorile anterioare,
livrarea energiei electrice catre iluminatul public a fost întrerupta. In urma unor discuţii cu
reprezentanţii S.C. Electrica S.A., s-a obţinut o reducere a valorii facturii si s-a achitat
suma de 3.000 lei, urmând sa se reia livrarea energiei electrice către iluminatul public.
Referitor la „scurgerea de fonduri indirecte cum ar fi: ajutoare de urgenta, consum
de carburanti si alte cheltuieli ce nu sunt benefice comunitatii”, d-l primar spune ca nu s-a
depăşit niciodată limita prevăzută in buget si ca in exercitarea atribuţiunilor ce ii revin are
si sarcina de a aviza solicitările in ceea ce priveşte acordarea unor ajutoare sociale de
urgenta, persoanelor aflate in situaţii dificile.
Punctul e): Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru
achiziţionarea de echipament sportiv pentru un număr de 20 de elevi.
Se da citire referatului întocmit de prof. Preda Ciprian si Udrea Marcel, din care
reiese necesitatea achiziţionării echipamentului sportiv pentru un număr de 20 de elevi,

având in vedere competiţiile sportive ce se vor desfăşura la Şcoala Smeeni in perioada
martie – aprilie 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
următoarea şedinţa, vor prezenta raportul de activitate pentru anul 2009 următorii
consilieri:
Gheorghe Florin;
Mihai Marioara;
Pruna Aurel;
Vasile Daniela;
Vioreanu Paul;
Preşedintele şedinţei d-na Petrescu Victoria întreabă daca mai sunt si alte probleme
de discutat, nemaifiind, declara închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA

SECRETAR,
ŞTEFAN ION

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind asocierea in scopul realizării proiectului
„Sistem integrat de gestionare a deşeurilor in judeţul Buzău”
si constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzău 2009”
Consiliul Local comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului înregistrata la nr.
_______/________2009;
- avizul Comisiei de Specialitate din Cadrul Consiliului Local al comunei
Scutelnici, judeţul Buzău.
- prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice
comunitare de utilitati publice cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin
Legea nr. 426/2001;
- prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă participarea comunei Scutelnici, prin Consiliul Local
Scutelnici, in calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzău 2009” cu scopul gestionarii unitare a
deşeurilor la nivelul întregului judeţ, prin asocierea cu toate unitatile
administrativ-teritoriale din judet.
Art.2. Se aproba Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Eco Buzău 2009”, prevazute in anexa nr. 1 si anexa nr. 2 care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
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Art. 3. (1) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzău 2009” va
avea sediul in Romania, judetul Buzau, str. N. Balcescu, nr. 48.
(2) Se aproba participarea Consiliului Local Scutelnici la
patrimoniul initial al Asociatiei cu o contributir in numerar in valoare de 500 lei.
Art. 4. Se imputerniceste domnul Chircu Sandu – primar al comunei
Scutelnici sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local Scutelnici, Actul
Constitutiv si Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Buzău
2009”.
Art.5. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta
Hotărâre persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA

Nr.___ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______
abţineri, _______ voturi împotrivă.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind suspendarea taxei de păşunat pentru anul 2009
Consiliul Local comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- referatul d-lui. Negoita Ion, inspector in cadrul Primăriei Comunei
Scutelnici, judeţul Buzău înregistrat la nr. _______/________2009;
- avizul Comisiei de Specialitate din Cadrul Consiliului Local al comunei
Scutelnici, judeţul Buzău.
- adresa nr. 397/11.02.2009, emisa de A.P.I.A. – Centrul Judeţean Buzău.
- prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 246/2008 privind stabilirea modului
de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în
sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi
zone defavorizate;
- prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă suspendarea taxei de păşunat pentru anul 2009.
Art.2. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta
Hotărâre persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA
Nr.___ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,

STEFAN ION
Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______
abţineri, _______ voturi împotrivă.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unei sume de bani pentru achiziţionarea de echipament
sportiv pentru un număr de 20 elevi
Consiliul Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău;
Având in vedere:
- expunerea de motive a prezentata de Viceprimarul comunei Scutelnici, judeţul
Buzău, d-l. Mihai Constantin;
- referatul profesorilor Preda Ciprian si Udrea Marcel, la scoala cu clasele I-VIII
Scutelnici;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
In temeiul art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba suma de 1.000 lei pentru achiziţionarea de echipament sportiv pentru
un numar de 20 elevi;
Art. 2. Serviciul de contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul Comunei Scutelnici, judeţul Buzău, va comunica prezenta Hotărâre
persoanelor si instituţiilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PETRESCU VICTORIA

Nr.___ /________2009
SCUTELNICI

Contrasemnează,
SECRETAR,
STEFAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un nr. de _____ voturi pentru, _______ abţineri,
_______ voturi împotrivă.

