PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.03.2009 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 aprobarea bugetului pe anul 2009
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, dl. CHIRCU SANDU;
Prezintă – d-na contabila, Negoita Viorica;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pe anul 2009
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, dl. CHIRCU SANDU;
Prezintă – secretarul comunei Scutelnici, dl. STEFAN ION;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru
personalul didactic;
Iniţiator – primarul Comunei Scutelnici, dl. CHIRCU SANDU;
Prezintă – secretarul comunei Scutelnici, dl. STEFAN ION;
4. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2008 de către următorii consilieri:
 Gheorghe Florin;
 Mihai Marioara;
 Pruna Aurel;
 Vasile Daniela;
 Vioreanu Paul;
5. Probleme curente;
a. Proiect de hotărâre prin care se stabilesc si se sancţionează contravenţii la
normele privind gospodărirea, administrarea si întreţinerea domeniului public si
privat al comunei Scutelnici

b. Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului financiar pe anul 2008;
c. Solicitări ale grupului PSD din cadrul Consiliului Local Scutelnici.
d. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţa pentru următoarele
3 luni.
e. Punerea in discuţie a adresei nr. 2054/23.03.2009, emisa de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Buzău, prin care ne aduce la cunoştinţa ca putem prelua contractul de
execuţie pentru lucrările de reabilitare a Scolii cu Clasele I-VIII Scutelnici.
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 aprobarea
bugetului pe anul 2009;.
D-na. contabil Negoita Viorica da citire proiectului de buget pentru anul 2009,
proiect ce a fost discutat in prealabil de catre 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.
D-na. Negoita Viorica explica faptul ca s-au redus cheltuielile cu 40% fata de anul
precedent, datorita sumelor primite de la Consiliul Judeţean si Direcţia Finanţelor Publice,
sume ce sunt mai mici in comparaţie cu cele din anul precedent.
D-l. primar, Chircu Sandu pune in discuţie drumul comunal Scutelnici – Arcanu,
faptul ca acesta a devenit aproape impracticabil si ca este necesara reabilitarea lui, prin
balastare si cere acordul consilierilor pentru a începe lucrările de balastare. D-l. primar
arata in cuvântul dansului si faptul ca datorita sumelor mici primite de la Consiliul
judeţean, va trebui sa utilizam si o parte din sumele alocate pentru investiţii. „Aceasta este
singura mea rugăminte” a spus domnul primar si „va rog d-lor. consilieri sa fiţi de acord cu
aceasta”. In unanimitate d-nii. consilieri au fost de acord.
La şedinţa s-a prezentat si d-l. Ghiveciu Marian, deputat P.S.D., însoţit de
consilierul personal d-l. Ene Constantin si spune sa ne continuam şedinţa.
Se ia in discuţie si trecerea Drumului Comunal Scutelnici Arcanu la Drumuri
Judeţene. D-l primar explica faptul ca s-au făcut demersurile necesare in vederea trecerii
sectoarelor de drum Scutelnici – Arcanu si Scutelnici Bragareasa la Drumuri judeţene si ca
aşteptam un răspuns de la Consiliul Judeţean. D-l. deputat Ghiveciu Marian întreabă daca
avem o hotărâre in acest sens. D-l. primar spune ca s-a emis o Hotărâre a Consiliului Local
inca din luna ianuarie si ca a fost trimisa la Consiliul Judeţean Buzău împreuna cu Nota de
Fundamentare.
D-l. consilier Vioreanu Paul pune in discuţie si reducerea cheltuielilor in ceea ce
priveşte biblioteca in sensul ca suma de 30.000 lei, suma prevăzuta in buget, este prea mare
in raport cu bugetul local. Se pune problema reducerii la ½ norma a postului de bibliotecar.
D-l secretar Stefan Ion spune ca pana la şedinţa următoare va verifica daca este
legal reducerea la ½ norma a postului, si explica faptul ca bibliotecarului i se mai pot da si
alte atribuţii stabilite prin dispoziţia primarului.
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 stabilirea
chiriilor pe anul 2009.
D-l Stefan Ion, secretarul comunei, arata in cuvantul lui necesitatea stabilirii unei
noi chirii si reînnoirea contractelor de inchiriere pentru apartamentele ce apartin primariei.

Actuala chirie era de 30 lei lunar. D-na. consilier Petrescu Victoria propune mărirea
chiriei cu 10 lei lunar, adică 40 lei lunar.
D-l. secretar Stefan Ion spune ca in conformitate cu prevederile legale, va trebui
stabilita chiria pe mp atât la persoanele fizice cat si juridice.
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 aprobarea
decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic.
D-l. secretar Stefan Ion spune ca in conformitate cu prevederile legale si in functie
de bugetul pe anul 2009, se impune decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul
didactic.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Prezentarea raportului de activitate pe anul
2008 de către următorii consilieri:
 Gheorghe Florin;
 Mihai Marioara;
 Pruna Aurel;
 Vasile Daniela;
 Vioreanu Paul;
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): Proiect de hotărâre prin care se stabilesc si se sancţionează contravenţii
la normele privind gospodărirea, administrarea si întreţinerea domeniului public si privat al
comunei Scutelnici.
D-l. secretar Stefan Ion arata in cuvântul lui faptul ca in urma unor discuţii avute cu
d-l. primar, cu d-l. viceprimar si cu seful de post este necesara adoptarea unei Hotărâri a
Consiliului Local care sa constituie bala legala pentru sancţionarea contravenţiilor sus
menţionate si solicita aprobarea proiectului de hotărâre in forma prezentata.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Punctul b): Proiect de hotărâre privind încheierea exerciţiului financiar pe anul
2008;
D-na contabil, Negoita Viorica spune ca este necesara emiterea unei hotărâri pentru
încheierea exerciţiului financiar pe anul 2008 conform prevederilor legale.
Preşedintele şedinţei întreabă daca sunt observaţii.
Este supus la vot acest proiect de hotărâre si se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul c): Solicitări ale grupului PSD din cadrul Consiliului Local
Scutelnici;
Grupul de consilieri P.S.D. au solicitat conform cererii nr. 1176/25.03.2009,
informatii cu privire la modalitatea de angajare a consilierului personal al primarului,
situatia iluminatului public, despre cheltuieli legate de reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII

Scutelnici, stadiul lucrărilor la G.P.N. Scutelnici, situaţia dosarelor de ajutor social conform
Legii nr. 416/2001.
Referitor la angajarea consilierului personal al primarului d-na contabil Negoita
Viorica spune ca s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale adică prin dispoziţie a
primarului.
Referitor la cheltuielile legate de reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII Scutelnici cat
si reabilitarea G.P.N Scutelnici d-l. primar Chircu Sandu spune ca toate cheltuielile sunt
efectuate de Inspectoratul Judeţean Şcolar prin centrul de execuţie Liceul Teoretic
Pogoanele, noi având obligaţia de a face parte din comisia de recepţie.
Referitor la suma de 1.800.000.000 lei vechi, d-na. contabil spune ca a fost doar o
discutie de principiu, neadoptându-se o hotărâre in acest sens.
S-au verificat hotărârile emise in luna august 2008 si intr-adevăr nu exista vreo
hotărâre in care sa se dispună folosirea acestei sume pentru modernizarea clădirii primăriei
si a garajului, pentru acestea existând un proiect pe care intenţionam sa îl demaram in
funcţie de buget.
Referitor la situaţia dosarelor de ajutor social, d-l. secretar Stefan Ion da citire
raportului întocmit de d-na Pasca Elena, referent in cadrul compartimentului de asistenta
sociala.
Punctul d): Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţa pentru
următoarele 3 luni.
D-na. Petrescu Victoria il propune pe d-l. Raban Leonard ca preşedinte de şedinţa
pentru următoarele 3 luni.
Se supune la vot si toţi consilierii sunt de acord.
Punctul e): Punerea in discuţie a adresei nr. 2054/23.03.2009, emisa de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, prin care ne aduce la cunoştinţa faptul ca putem
prelua contractul de execuţie pentru lucrările de reabilitare a Scolii cu Clasele I-VIII
Scutelnici.
In adresa mai sus menţionata ni se aduce la cunoştinţa faptul ca putem prelua
contractul de execuţie pentru lucrările de reabilitare a Scolii cu Clasele I-VIII Scutelnici,
iar in urma discuţiilor si supunerii la vot nici un consilier nu este de acord cu aceasta.
In finalul şedinţei d-l. deputat Ghiveciu Marian ia cuvântul si spune ca va fi aproape
de cetăţeni si ca va încerca sa ne ajute pe viitor.
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,
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