PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 31.07.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău
Sunt prezenţi in şedinţa
domnii consilieri: VASILE DANIELA, CRETU
CONSTANTIN, RABAN LEONARD, PRUNA AUREL, GHEORGHE FLORIN, VLAD
AUREL, PETRESCU VICTORIA, MOLDOVEANU AURORA – TAMARA, CIOMPEC
ION si d-l. viceprimar MIHAI CONSTANTIN.
Din partea autorităţii publice participa d-l. secretar STEFAN ION si d-l. primar
CCHIRCU SANDU.
Convocarea s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier cu 5 zile anterior datei
şedinţei, a invitaţiei la şedinţa care cuprinde data, ora si locul desfăşurării acesteia precum si
ordinea de zi.
D-l. secretar Stefan Ion da citire procesului-verbal al şedinţei anterioare si nu sunt
aduse completări sau modificări, spune ca a fost afişat pe site-ul primariascutelnici.ro, domnii
consilieri putând astfel sa verifice daca intervenţiile pe care le-au făcut in timpul şedinţei au
fost corect menţionate.
In continuare, preşedintele şedinţei d-na. Moldoveanu Aurora-Tamara constata ca
şedinţa este constituita in conformitate cu cerinţele prevăzute de lege, in ceea ce priveşte
organizarea, numărul si desfăşurarea şedinţei Consiliului Local si a declarat deschise lucrările
şedinţei.
Supune spre aprobare următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Master Planului – Plan de investiţii pe
Termen Lung pentru perioada 2008-2038 privind Sistemul de management integrat
al deşeurilor.
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, d-l. Chircu Sandu
Prezintă – secretarul Comunei Scutelnici, d-l. Stefan Ion;
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru următoarele 3
luni;
Prezintă – secretarul Comunei Scutelnici, d-l. Stefan Ion;
3. Probleme curente;
In continuare, preşedintele şedinţei supune la vot ordinea de zi si se aproba in
unanimitate.
2. Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Master Planului – Plan de investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008-2038
privind Sistemul de management integrat al deşeurilor.
Secretarul comunei da citire expunerii de motive a primarului si face cunoscuta adresa
primita de la Consiliul Judetean in acest sens si faptul ca si alte comune au adoptat aceasta
hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu un număr de 11 voturi pentru.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţa pentru următoarele 3 luni;
Este propus d-l. consilier Pruna Aurel ca preşedinte de şedinţa pentru următoarele 3 luni
se supune la vot si se aproba in unanimitate propunerea.
Se trece la următorul punct de pe ordinea zi: Diverse
D-l. secretar Stefan Ion supune plenului Consiliului Local cererea preotului Pana
George cu privire la aprobarea unei sume de bani pentru construirea unui gard in faţa
clopotniţei.
D-nii. consilieri sunt de acord cu acordarea unei sume de 1.000 lei, iar d-l secretar face
cunoscut face cunoscut faptul ca se va verifica daca exista suma necesara in bugetul local la
capitolul „culte” si daca nu, in sedinta urmatoare se va face o rectificare de buget in acest sens.
De asemenea se mai supune plenului Consiliului Local o alta cerere pentru acordarea
unui ajutor financiar d-nei. Banica Daniela. In urma dezbaterilor se respinge aceasta cerere
deoarece persoana susmenţionată a mai beneficiat de un ajutor bănesc din partea primăriei si
nu mai este cazul. Se respinge cererea.
Domnii consilieri stabilesc de comun acord ca pana la şedinţa viitoare serviciul de
contabilitate sa întocmească un raport cu privire la situaţia apartamentelor ce aparţin comunei
Scutelnici in ceea ce priveşte încasarea chiriilor, sume restante, etc.
Preşedintele şedinţei d-na. Moldoveanu Aurora-Tamara întreabă daca mai sunt si alte
probleme de discutat, nemaifiind, declara închise lucrările şedinţei.
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