PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.10.2009 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,
PETRESCU VICTORIA, CIOMPEC ION si d-l. viceprimar MIHAI CONSTANTIN.
D-nii. consilieri VLAD AUREL, GHEORGHE FLORIN-BEBI si MOLDOVEANU
AURORA – TAMARA sunt absenţi motivaţi.
Din partea autorităţii publice participa d-l. primar CHIRCU SANDU, d-l. secretar
STEFAN ION si 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 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-l. PRUNA AUREL, constata ca şedinţa este
constituita in conformitate cu cerinţele prevăzute de lege, in ceea ce priveşte organizarea si
numărul de consilieri si a declarat deschise lucrările şedinţei.
Supune spre aprobare următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local al d-nei. Petrescu Victoria;
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a
mandatului de consilier local al d-lui. Gheorghe Florin-Bebi ;
3. Proiect de Hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru deszăpezire.
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, d-l. Chircu Sandu;
Prezintă – secretarul Comunei Scutelnici, d-l. Stefan Ion;
4. Proiect de Hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local a Raportului de
Evaluare in vederea vânzării Cabinetului Medical, situat in comuna Scutelnici, judeţul Buzău
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, d-l. Chircu Sandu
Prezintă – secretarul Comunei Scutelnici, d-l. Stefan Ion;
5. Proiect de Hotărâre privind Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Consiliului Local.
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, d-l. CHIRCU SANDU;
Prezintă – contabilul unităţii, d-na. NEGOITA VIORICA;
6. Diverse.
Ordinea de zi este aprobată in unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea de
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-nei. Petrescu
Victoria; .

D-l. secretar aduce la cunoştinţa domnilor consilieri adresa nr. 413/26.10.2009
înregistrata la primăria comunei Scutelnici sub nr. 3224/26.10.2009 cu privire la excluderea dnei. Petrescu Victoria si a d-lui. Gheorghe Florin Bebi din P.N.L. si supune spre dezbatere
proiectul de hotărâre.
D-na. consilier Petrescu Victoria cere preşedintelui de şedinţă, permisiunea de a vorbi.
D-l. consilier Pruna Aurel, preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-nei. Petrecu Victoria.
D-na. Petrescu Victoria spune ca nu este de acord cu proiectul de hotărâre motivând ca
nu a făcut nimic in defavoarea partidului ci dimpotrivă, când i s-a cerut sprijinul, a contribuit
cu tot ce i-a stat in putere la desfăşurarea campaniilor electorale, si ca niciodată nu a avut vreo
problema cu vreun membru al partidului. „Domnule viceprimar, a spus doamna Petrescu,
respect rangul si vârsta dumneavoastră, vreau sa va întreb cu ce am greşit, ce s-a întâmplat, de
ce am fost exclusa din partid?”
D-l. viceprimar, Mihai Constantin spune ca este hotărârea partidului si ca vor discuta
după şedinţa, fiind o problema de ordin intern.
D-l. secretar Stefan Ion, aduce la cunoştinţa consilierilor prevederile art. 12, alin.(1) din
Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările si completările ulterioare:
„Consiliul Local adopta in prima şedinţa ordinara, la propunerea primarului, o hotărâre
prin care se ia act de situaţia apăruta si se declara vacant locul de consilier”.
D-l. primar Chircu Sandu intervine si spune ca: „nu vreau sa influenţez in vreun fel
decizia dvs. d-lor consilieri, si nu va cer decât sa procedam aşa cum este legal”.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre rezultatele votului fiind
următoarele:
- voturi pentru, 3 si anume: - Vioreanu Paul
- Vasile Daniela
- Mihai Constantin
- abţineri, 4 si anume:
- Pruna Aurel
- Creţu Constantin
- Raban Leonard
- Ciompec Ion
Având in vedere rezultatele votului, proiectul de hotărâre nu este adoptat.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea de
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui. Gheorghe
Florin-Bebi;
D-l. secretar, prezintă din nou plenului adresa primita de la biroul permanent al P.N.L.
si supune spre dezbatere proiectul de hotărâre. D-l. consilier Raban Leonard spune că: „de ce
noi trebuie sa hotăram excluderea d-nei. Petrescu din consiliul local?”.
D-l. secretar ii răspunde ca este o chestiune de interpretare si că nu consiliul local
hotărăşte excluderea, consiliul local doar ia act de situaţia apărută şi declară vacant locul de
consilier.
Preşedintele şedinţei supune la vot, rezultatul fiind acelaşi ca si la proiectul de hotărâre
anterior, prin urmare, hotărârea nu este adoptată.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind alocarea unei
sume de bani pentru deszăpezire.
D-l. primar Chircu Sandu spune ca va trebui, ca si in anii precedenţi sa alocam o
anumita suma pentru deszăpezire.

In prealabil proiectul de hotărâre a fost discutat in Comisia de dezvoltare economicosocială, buget finanţe, administrarea bugetului privat al Comunei Scutelnici, gospodărire
şi servicii publice, protecţia mediului si comerţ, unde s-a stabilit suma de 5.000(cinci mii)
lei.
Preşedintele de şedinţa supune la vot si se aproba in unanimitate suma de 5.000(cinci
mii) lei.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind însuşirea de
către Consiliul Local a Raportului de Evaluare in vederea vânzării Cabinetului Medical, situat
in comuna Scutelnici, judeţul Buzău;
D-l. secretar Stefan Ion arata ca in conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2008 privind
vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau unităţilor administrative-teritoriale cu
destinaţii de cabinete medicale precum si spatiile in care se desfăşoară activităţi conexe actului
medical, H.C.L. Scutelnici nr.28/16.12.2008 privind aprobarea evaluării Dispensarului Uman
in vederea vânzării acestuia cabinetul medical se poate vinde.
De asemenea, urmare propune Consiliului Local al Comunei Scutelnici, judeţul Buzău
sa ia in dezbatere solicitarea d-nei. Dr. Marinescu Anca si sa adopte o hotărâre privind
vânzarea Dispensarului Uman din comuna Scutelnici si a terenului aferent acestuia, conform
raportului de evaluare si desemnarea unei persoane pentru semnarea contractului de vânzarecumpărare.
In continuare, da citire proiectului de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local
a Raportului de Evaluare in vederea vânzării Cabinetului Medical, situat in comuna Scutelnici,
judeţul Buzău;
D-l. primar Chircu Sandu propune ca d-l. secretar Stefan Ion sa fie desemnat in vederea
semnării contractului de vânzare-cumpărare.
Preşedintele de şedinţa supune la vot iar proiectul de hotărâre este adoptat in
unanimitate.
Preşedintele de şedinţă întreabă daca sunt alte observaţii, nemaifiind se trece la
următorul punct de ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local.
D-na. contabil Negoita Viorica da citire proiectului de hotărâre privind rectificarea
bugetului local, proiect ce a fost discutat in prealabil de către Comisia de dezvoltare
economico-socială, buget finanţe, administrarea bugetului privat al Comunei Scutelnici,
gospodărire şi servicii publice, protecţia mediului si comerţ, din cadrul Consiliului Local
Scutelnici si avizat favorabil.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Se trece la următorul punct de pe ordinea zi: Diverse
D-l. consilier Cretu Constantin spune ca daca s-a trecut la ora de iarna este necesara
mărirea intervalului de funcţionare a iluminatului public.
D-l. primar Chircu Sandu este de acord.
D-l. consilier Pruna Aurel arata ca drumul Scutelnici-Arcanu începe sa se deterioreze
datorita ploilor si propune închirierea unui utilaj pentru remedierea acestui drum, propunere
susţinuta si de ceilalţi consilieri.
D-l. primar Chircu Sandu aduce in discuţie problema punctelor de colectare selectiva si
spune ca trebuie luate masuri urgente pentru realizarea acestora.

D-l. secretar Stefan Ion spune ca in conformitate cu prevederile art. 54, alin.(7)
Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, comisii
speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată.
Se hotărăşte de comun acord constituirea unei comisii care sa se ocupe de acest proiect, in
următoarea componenţă:
- Pruna Aurel
- preşedinte
- Raban Leonard
- secretar
- Mihai Constantin
- membru
- Cretu Constantin
- membru
Aceasta comisie va funcţiona pentru o perioada de 2 luni.

Preşedintele şedinţei d-l. Pruna Aurel întreabă daca mai sunt si alte probleme de
discutat, nemaifiind, declara închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
PRUNA AUREL

SECRETAR,
ŞTEFAN ION

