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PROCES VERBAL,
incheiat in sedinta publica ordinara a Consiliului Local al orasului Nehoiu

din data de 26.02.2t016

incheiat azi 26.o2'2016 in Eedinfa publicd ordinard. a Consiliului Localal oraqului Nehoiu.
$edinfa a fosrt convocatd.

167 119.02.2016.
prin Dispozifia primarului nr.

La sedinta sunt prezenlt toli cei 17 consiiieri aflati in functie.
Domnul Gavriloiu Gheorghe, preqedinte de qedinfd, deschide lucrdrile

acesteia gi supune la vot procesul verbal al gedinlei anterioare, acesta fiindaprobat in unanimitate,
Doamna consilier Cojocaru Maria este nemultumita de functionarea

site-ului primariei reprosandu-i secretarului ca exista foarte multe greseli in
documentele afisate pe site.

Domnul preqedinte de qedinld prezintii urmdtoarea ordin e d,e zi sipropune completarea acesteia cu inca un proiect de hotarare privind
imputernicirea primaruLlui de a promova in instanta actiuni referitoare la
bunurile imobile pentm care s-au facut acte de dispozitie fara respectarea
procedurilor legale, ordinea de zi fiind urmatoa,rea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
bu.getului de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu
pentru anul 2016.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

2. Proiect de hotara:re privind desemnarea
re1>rezentantului consiliului Local ar orasului Nehoiu,
jucletul B:uzau, in Adunarea Generala a Actionarilor la
S.C. Compania de Apa S.A. Buzau.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

3. Proiect de hotarare privind desemnarea persoanelor
care pot inlocui reprezentantul consiliurui Local in
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "B.'z', 2oog".

4. Prcliect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin
licitatie publica a unor pajisti aflate in domeniul prlvat
al orasului Nehoiu.
Initiator: Primarul orasuh-ri Nehoiu,

5. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea
H.C.L. nr. 77 l ILI2.2O|S.

Initiator: Primarul orasului .Nehoiu.

6. Proiect de hotarare p'ivind aprobarea prelungirii
termenului de derulare a unor contracte de inchiriere.
Init.iator: Primarul orasului Nehoiu.

7. Proiect de hotarare pentru modificarea prevederilor
H.C.L. nr. 38129.06.2OI5 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pe tru obiectivur de
investitii "Reabiiitare, modernizare si extindere
Gradinita cu Program prelungit oras Nehoiu, judetul
Buzau" urmare modificare cotei de T.V.A.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.



8. Proiect de hotarare pentru modificarea prevederilor
H. C. L. nr. 39 I 29 .06.20 1 5 privind aprobareacofinantarii de la bugetul local a obiectivului deinvestitii "Reabilitare, modernizare si extindereGradinita cu program prerungit oras Nehoiu, juaetui
Bluzat)" urmare modificarii cotei de T.V.A.
Initiator: primarul orasului Nehoiu.

9. Prezentarea procesurui verbar de consrarare
nr' 14865 I 26.rr .2or5 si a Deciziei nr. 5 r I 12.o2.2016
ale camerei de conturi Buzant, in urma audituluifinanciar efectuat asupra conturui de de executie
bugetara pe anui 2OI4.

10' Proiect de hotarare privind imputernicirea
primarului orasului Nehoiu pentru promovarea unoractiuni in justitie in vederea constatarii nulitatii
absolute si repunerea partilor in situatia anterioara in
ceea ce priveste actele si inscrisurile c.-r caracter dedispozitie (contracte de: concesiune, inchiriere,
comodat) incheiate fara respectarea proceduriior legale.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

Se supune la vot ordinea d,e zi cu aceasta completare, si se aproba in
unanimitate.

se trece la discutarea primului punct al ordin ei d,e zi.
Nefiind discufii se supune la vot proiectul gi se adoptd hotdrArea inunanimitate.
Se trece la discutarea punctului 2 al ordin ei d.e zi.
Se supune la vot proiectul qi se adoptd hotdrArea cu 16 voturi ,,pentru,,si o singura abtinere - domnul consilier petre Ion.
Se trece la discutarea puncturui 3 ar ordin et d,e zi,
Se supune la vot proiectul qi se adoptd hotdrArea cu 15 voturi ,,pentru,,si 2 abtineri - domnul consilier Bita Adrian si doamna consilier Aanei

Genilia din cei 17 consiiienprezenti sedinta.
Se trece la discutarea punctului 4 al ordin ei de zi.
Se supune la vot proiectul qi se adoptd hotdrdrea in unanimitate.
se trece la discutarea punctului 5 al ordin ei d,e zi.
Se supune la vot proiectul qi se adoptd. hotd.rArea in unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 6 al ordin ei d,e zi.
Domnul primar propune completarea anexei conform cererii domnului

Leonte Gheorghe.
Se supune la vot proiectul gi se adoptd hotdrArea in unanimitate,
se trece la discutarea punctului 7 al ordin ei de zi,
Se supune la vot proiectul qi se adoptd hotdr6.rea in unanimitate.
Se trer:e la discutarea puncturui g al ordin ei d,e zi.
Se supune la vot proiectul qi se adoptd. hotdrArea in unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 9 al ordin ei d,e zi.
Domnul primar a prezentat documentele sus-mentionate atat

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local cat si plenului acestuia.
Urmare a discutiilor purtate, Consiliul Local a stabilit sa se formuleze

contestatie conform procedurilor legale.
Se trece la discutarea punctului 10 al ordinei de zi.
Se supune la vot proiectul qi se adoptd hotdrd.rea in unanimitate,
Domnul presedinte de sedinta da citire unor cereri adresate

Consiliului [,ocal, dupa cum urmeaza:



Cere:rea domnului Beteringhe Constantin, din Basca Rozilei, care
solicita inchirierea unui teren in incinta pietei de cereale.

Se va formula raspuns scris petentului in sensul ca nu se poate
aproba aceasta solicitare.

Cererea domnului Beteringhe Ionut privind concesionarea unui teren
rn zona pietei de cereale Basca Rozilei.

Avand in vedere ca nu a fost finalizata aplicarea Legii nr. 165120Ig,
consiliul Local nu este de acord cu aceasta solicitare.

Referitor la cererea domnului Voinea Laurentiu, Consiliul Local
considera ca aceasta este de competenta justitiei.

Epuizandu-se ordinea de zi si nemaifiind ridicate alte
domnul preqedinte de qedintd declard inchise lucrdrile acesteia.

probleme ,

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, in doud
exemplare, unul fiind afiEat conform prevederilor legale iar al doilea se afld
arhivat la dosarul pregedintelui de gedin{d..

PRESEDINTE DE SEDINTA,


