PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.08.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău
Sunt prezenţi în şedinţa
domnii consilieri: VASILE DANIELA, CREŢU
CONSTANTIN, RABAN LEONARD, PRUNA AUREL, GHEORGHE FLORIN, VLAD
AUREL, PETRESCU VICTORIA, MOLDOVEANU AURORA – TAMARA, CIOMPEC ION
şi d-l. viceprimar MIHAI CONSTANTIN.
Din partea autorităţii publice participa d-l. secretar STEFAN ION şi d-na contabil
NEGOITA VIORICA.
Convocarea s-a asigurat prin înmânarea fiecărui consilier cu 5 zile anterior datei şedinţei,
a invitaţiei la şedinţa care cuprinde dată, oră şi locul desfăşurării acesteia precum şi ordinea de zi.
D-l. secretar Stefan Ion da citire procesului-verbal al şedinţei anterioare şi nu sunt aduse
completări sau modificări, spune că a fost afişat pe site-ul primariascutelnici.ro, domnii
consilieri putând astfel să verifice dacă intervenţiile pe care le-au făcut în timpul şedinţei au fost
corect menţionate.
În continuare, preşedintele şedinţei d-na. Moldoveanu Aurora-Tamara constata că şedinţa
este constituită în conformitate cu cerinţele prevăzute de lege, în ceea ce priveşte organizarea,
numărul şi desfăşurarea şedinţei Consiliului Local şi a declarat deschise lucrările şedinţei.
Supune spre aprobare următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume de bani pentru achiziţionarea
materialului lemnos, pentru sezonul rece 2009-2010;
Iniţiator – viceprimarul Comunei Scutelnici, d-l. Mihai Constantin
Prezintă – viceprimarul Comunei Scutelnici, d-l. Mihai Constantin;
2. Informare privind stadiul lucrărilor de reparaţii, zugrăveli şi igienizare la şcolile
generale din Scutelnici, Arcanu şi Bragareasa, în vederea începerii anului şcolar.
Prezintă – directorul şcolii, d-na. prof. Preda Mihaela;
3. Diverse.
D-l. secretar Stefan Ion face cunoscut că în perioada care s-a scurs de la înmânarea
invitaţiei la şedinţa şi până la data desfăşurării au intervenit câteva probleme importante şi
supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:
a) Proiect de Hotărâre privind modificarea Comisiei pentru dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea bugetului privat al comunei, gospodărire şi servicii publice,
protecţia mediului şi comerţ;
b) Proiect de Hotărâre privind modificarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultura,
culte, activităţi sportive şi de agrement, conservarea monumentelor istorice;
c) Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al
Consiliului Local Scutelnici.
Preşedintele şedinţei supune la vot, se aprobă în unanimitate, punctul 3 de pe ordinea de zi
devenind punctul 6, iar proiectele de hotărâre susmenţionate se renumerotează astfel: punctele a)
şi b) devin punctele 1 şi 2 de pe noua ordine de zi, punctul c) devine punctul 5 de pe ordinea de
zi, punctele 1 şi 2 de pe vechea ordine de zi devenind astfel punctele 3 şi 4 de pe noua ordine de
zi.
În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot noua ordine de zi şi se aprobă în
unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind modificarea
Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al
comunei, gospodărire şi servicii publice, protecţia mediului şi comerţ;

Secretarul comunei, d-l. Stefan Ion face cunoscut faptul că doamnele Dinu Eugenia şi
Mihai Marioara au făcut parte din comisiile pentru Dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea bugetului privat al comunei, gospodărire şi servicii publice, protecţia mediului
şi comerţ şi Învăţământ, sănătate, cultura, culte, activităţi sportive şi de agrement,
conservarea monumentelor istorice, iar în urma încetării mandatelor de consilieri ale doamnelor
sus menţionate este necesară completarea comisiilor, în conformitate cu prevederile art.54,
alin(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările şi
completările ulterioare.
În urma supunerii la vot d-l. Vlad Aurel este ales secretar în comisia pentru Dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al comunei, gospodărire şi
servicii publice, protecţia mediului şi comerţ iar d-l. Ciompec Ion este ales membru în comisia
pentru Învăţământ, sănătate, cultura, culte, activităţi sportive şi de agrement, conservarea
monumentelor istorice, fiind dezbătut astfel şi punctul 2 de pe ordinea de zi.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei
sume de bani pentru plata materialului lemnos, pentru sezonul rece 2009-2010;
D-l. viceprimar Mihai Constantin da citire expunerii de motive şi face precizarea că s-a
asigurat la toate şcolile, la grădiniţe şi primărie materialul lemnos necesar sezonului rece 20092010.
D-l. consilier Vioreanu Paul întreabă dacă într-adevăr s-a acoperit necesarul de lemne
pentru şcoli, grădiniţe şi primărie, „să nu avem surpriza ca în toiul iernii să fie necesar să mai
cumpărăm”.
D-l. consilier Vlad Aurel spune că pe viitor să se constituie o comisie de recepţie, iar d-l
secretar Stefan Ion îi aduce la cunoştinţa faptul că la nivelul Consiliului Local exista constituită
aceasta comisie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 8 voturi pentru şi 3
abţineri consilierilor aparţinând P.S.D..
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt observaţii.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Informare privind stadiul lucrărilor de
reparaţii, zugrăveli şi igienizare la şcolile generale din Scutelnici, Arcanu şi Bragareasa, în
vederea începerii anului şcolar.
Secretarul comunei face precizarea ca d-na. Director prof. Preda Mihaela, nu a putut fi
prezentă fapt confirmat de d-na. consilier Petrescu Victoria, care este şi cadru didactic la şcoala
din satul Bragareasa, deoarece în această săptămână are de susţinut examene de grad.
D-l. consilier Pruna Aurel arată în cuvântul dumnealui că era necesară prezenţa d-nei.
directoare deoarece sunt întrebări la care ar fi vrut să afle răspunsuri. În continuare spune că s-au
cheltuit aproximativ 160.000 lei şi că nu s-au finalizat lucrările la Şcoala Generală din Scutelnici.
D-na contabil Negoiţă Viorica spune că atât lucrările cât şi plăţile s-au efectuat prin
centrul bugetar Liceul Teoretic Pogoanele.
D-l. consilier Vioreanu Paul intreabă cine a semnat procesul-verbal de recepţie a
lucrărilor efectuate până la această dată şi dacă există o comisie de recepţie a lucrărilor.
Secretarul comunei d-l. Stefan Ion precizează că în conformitate cu prevederile legale,
comisia de recepţie este constituită de cel care coordonează lucrarea respectivă sau contractul, în
speţă centrul bugetar, noi având obligaţia de a desemna un membru în comisia de recepţie la
solicitarea dumnealor.
În continuare, d-na consilier Petrescu Victoria da citire Raportului privind situaţia
unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Scutelnici la începutul anului şcolar 20092010.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt observaţii, nemaifiind, se trece la următorul punct
de pe ordinea de zi
Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009.

D-na. contabil Negoiţă Viorica da citire proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului local, proiect ce a fost discutat în prealabil de către Comisia de dezvoltare economicosocială, buget finanţe, administrarea bugetului privat al Comunei Scutelnici, gospodărire şi
servicii publice, protecţia mediului şi comerţ, din cadrul Consiliului Local Scutelnici şi avizat
favorabil.
Preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt observaţii.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre şi se aprobă cu un număr de 8 voturi pentru şi 3
abţineri ale consilierilor aparţinând P.S.D.
Se trece la următorul punct de pe ordinea zi: Diverse
D-na contabil Negoiţă Viorica prezintă plenului Consiliului Local situaţia încasărilor
chiriilor la apartamentele ce aparţin Consiliului Local Scutelnici.
Domnii consilieri stabilesc de comun acord că până la şedinţa următoare serviciul de
contabilitate să întocmească adrese către titularii contractelor de închiriere în vederea încasării
sumelor restante.
Preşedintele şedinţei d-na. Moldoveanu Aurora-Tamara întreabă dacă mai sunt şi alte
probleme de discutat, nemaifiind, declara închise lucrările şedinţei.
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