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 autoritatii publice participa 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 desfasurarii 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 unei sume de bani pentru modernizarea
iluminatului public in satul Bragareasa;
Iniţiator – viceprimarul Comunei Scutelnici, d-l. Mihai Constantin
Prezintă – viceprimarul Comunei Scutelnici, d-l. Mihai Constantin;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii lucrărilor la proiectul „Platforme
Colectare Deşeuri menajere”.
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, d-l. CHIRCU SANDU;
Prezintă – secretarul comunei d-l. Stefan Ion;
3. Diverse.
D-l. secretar Stefan Ion face cunoscut ca in perioada care s-a scurs de la înmânarea
invitaţiei la şedinţa si pana la data desfasurarii a intervenit o problema importanta si supune la
vot suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: Proiect de Hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Consiliului Local Scutelnici.
Preşedintele şedinţei supune la vot, se aproba in unanimitate, punctul 3 de pe ordinea de
zi devenind punctul 4, iar la punctul 3 se introduce Proiectul de Hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
In continuare, preşedintele şedinţei supune la vot noua ordine de zi si se aproba in
unanimitate.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei
sume de bani pentru modernizarea iluminatului public in satul Bragareasa.

D-l. consilier Pruna Aurel arata in cuvântul dumnealui faptul ca daca nu funcţionează
iluminatul public, „de ce sa îl mai extindem?”.
D-l. consilier Vioreanu Paul spune ca este de acord cu extinderea reţelei de iluminat
public in satul Bragareasa si ca in momentul in care vom dispune de sumele necesare pentru
plata energiei electrice va funcţiona.
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu un număr de 9 voturi pentru si un
vot împotriva.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
începerii lucrărilor la proiectul „Platforme Colectare Deşeuri menajere”.;
Secretarul comunei precizează ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2003
privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea
Consiliului Local nr. 8/27.03.2009, privind aprobarea bugetului local al comunei Scutelnici,
judeţul Buzău, pentru anul 2009, este necesara adoptarea acestei hotărâri si ca suma de
14.701,67 lei, suma necesara pentru demararea lucrărilor la proiectul: „PLATFORME
COLECTARE DESEURI MENAJERE”, este prevăzuta in bugetul pe anul 2009.
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: Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
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 cu un număr de 9 voturi pentru si
o abţinere.
Se trece la următorul punct de pe ordinea zi: Diverse
D-l. secretar Stefan Ion supune plenului Consiliului Local cererea d-nei, Manea Ana cu
privire la atribuirea contractului de închiriere privitor la locuinţa deţinuta in prezent cu şotul ei,
Manea Daniel.
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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