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

din data de 29.0I.2016

incheiarl azi 29.0I.2016 in gedinla publicd ordinard. a Consiliului Local
al oraqului Nehoiu.

$edinfa a fost convocatd. prin Dispozifia primarului nr. 85122.01.2016.
La sedinta sunt prezenli 16 consilieri din cei 17 consilieri aflati in

functie, abserrt fiind domnul consilier Lupea Vasile.
Domnu.l Gavriloiu Gheorghe, deschide lucrarile sedintei si informeaza

Consiliul Loceil asupra faptului ca mandatul sau de presedinte de sedinta s-a
incheiat prin expirarea termenului de 3 luni si solicita sa se faca propuneri
pentru alegerea unui alt presedinte de sedinta. Dar mai intai, prezinta
ordinea de zi si da cuvantul secretarului pentru a supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, acesta fiind aprobat in unanimitate.

Domnull preqedinte de gedinld, prezintd. urmd.toarea ordine de zi:

1. Proie ct de hotarare privind alegerea presedinte lui de
sedinta pentru o perioada de 3 luni.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului
de venituri si cheltuieli al orasului Nehoiu pentru anul
2015.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
incheiere al exercitiului financiar al orasului Nehoiu
pentru anul 2015.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

4, Proiect de hotarare privind aprobareatmpozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2016.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al orasului Nehoiu pentru anul 2016.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de

venituri si cheltuieli al Casei Orasenesti de Cultura
"George Baiculescu" Nehoiu pentru anul 2016.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al Clubului Sportiv "Carpati Nehoiu" pentru
anul 2016.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului
aI achizitiilor publice pentru anul 2016.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

de hotarare privind aprobarea inchiri9. Proiect
licitatie publica a unui spatiu aflat in proprietate



10. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea
H.C.L. nr. 17 102.04.2015 privind aprobarea procedurii
de eliberare a certificatului de atestare a
edificarii / extinderii constructiilor.
Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

ll.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari
pentru repartrzarea orelor de munca beneficiarilor
ajutorului social pentru anul 2016.

Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

l2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de

actiune privind serviciile sociale furnizate de

Compartimentul de asistenta sociala din cadrul
aparatului de specialitate al primarului orasului Nehoiu.

Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

l3.Proiect de hotarare privind aprobarea
tehnico-economici pentru obiectivul
"Reabilitare strazi in orasul Nehoiu,
urmare a modificarii cotei de T.V.A.

Initiator: Primarul orasului Nehoiu.

l4.Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii de la

bugetul local a obiectivului de investitii "Reabilitare
strazi in orasul Nehoiu, judetul B'Jzat)" urmare a
modificarii cotei de T.V.A.

Initiator: Primarul orasului Nehoiu'

l5.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "sediu
Primarie si consiliul Local oras Nehoiu, judetul Buzau"

urmare a modificarii cotei de T'V'A'

Initiator: Primarul orasului Nehoiu'

l6.Proiect de hotarare privind participarea orasului Nehoiu,
judetul Buz.o, la Constituirea unui parteneriat public-
privat in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pe
'Progru.1n.rl Operational pentru Pescuit si Afaceri

Maritime 20 I4-2O20 (POPAM)'

Initiator: Primarul orasului Nehoiu'

Domnul presed.inte supune la vot ordinea d'e zi, aceasta fiind aprobata

in unanimitzrte.

Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi.

Domnr.ll consilier Dorel Stefan propune ca presedinte de sedinta

domnul Gavriloiu Gheorghe.
Doamna Cojocaru o Propune Pe doamna consilier Aanei Genilia, dar

aceasta refuza.
Domn:ii consilieri constantin Gheorghe si zota Stefan pr

presedinte de sedinta sa fie doamna Cojocaru Maria'

Doam:na Colo-"t.t Maria propune ca presedinte at 
,?"d11

domnul Biter Adrian, dar acesta refuza moti'and ca nu are timpul
o-,o-^.iforii ar-cs.fei fi rnctii.

indicatorilor
de investitii

judetul Bluzau"

Nr.{ }



pentru o perioada de 3 luni cu 14 voturi ,,pentru", se abtin Cojocaru Maria si
Gavriloiu Gheorghe.

Se trece la discutarea punctului 2 d,e pe ordinea d.e zi,
Doamna consilier Cojocaru Maria intreaba in ce consta rectificarea.
Domnul viceprimar explica faptul ca la bugetul local sau incasat niste

sume peste limitele prevazute in bugetul initiai.
Se supune la vot proiectul de hotarare qi se adoptd hotdrArea cu 13

voturi ,,pentru", se abtin domnii consilieri cojocaru Maria, constantin
Gheorghe si Parcalabu Maria.

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea d,e zi.
Doamna consilier Cojocaru Maria intreaba de unde provine excedentul

pentru exercitiul financiar al anului 2015.
Domnul viceprimar spune ca acest excedent provine din economii.
Contabilul sef explica mai detaliat aceasta problema si arata ca

excedentul provine din venituri proprii si de la bugetul de stat.
Domnul consilier Petre Ion spune ca nu a mai fost timp la sfarsitul

anului 2OI5 de a se mai face cheltuieli.
Se supune la vot proiectul Si se adoptd, hotd.r6.rea cu 12 voturi

,,pentru", si se abtin domnii consilieri zota stefan, cojocaru Maria,
Constantin Gheorghe si Parcalabu Maria.

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
Se supune la vot proiectul si se adopta hotararea cu unanimitate de

voturi.
Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi.
Doamna consilier Cojocaru Maria intreaba ce inseamna cheltuielile

prevazute la sectiunea ,dezvoltare" si daca banii din excedent au fost
introdusi in buget.

Contabilul sef ofera explicatiile necesare.
Domnul viceprimar solicita modificarea si completarea proiectului in

sensul de a se prevedea inca 3 mii lei pentru achtzitionarea unei remorci la
tractor.

Se supune la vot proiectul gi se adopta hotd.rarea cu 12 voturi ,,pentru"
si 4 ,,abtineri" (doamna consilier Cojocaru Maria, doamna consilier Parcalabu
Maria, domnul consilier Constantin Gheorghe si domnul consilier Zota
Stefan).

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi.
Doamna consilier Cojocaru Maria isi exprima nemultumirea pentru

cheltuielile efectuate la Casa de Cultura. Sau cheltuit sume nejustificate cu
studii de fezabilitate si procese. Solicita alocarea unor sume pentru
reabilitarea imobilului.

Se supune la vot proiectul gi se adoptd hot5.rArea cu 72 voturi
,,pentru", impotriva fiind Cojocaru Maria, Parcalabu Maria, Constantin
Gheorghe si Zota Stefan.

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi.
Doamna consilier Cojocaru Maria este nemultumita de faptul ca, desi

a solicitat executivului fisele posturilor si componenta Consiliului de
Administratie al Clubului Sportiv, acestea nu au fost prezentate.

Se supune la vot proiectul gi se adoptd. hotdrdrea cu 12 voturi
,,pentru", impotriva fiind Cojocaru Maria, Parcalabu Maria, Constantin
Gheorghe si Zota Stefan.

Se trece 1a discutarea punctului B de pe ordinea de zi.
Domnul viceprimar propune modificarea proiectului

suplimentarii cu 3 mii lei a sumei pentru achizitionarea unei remo
Doamna consilier Coiocaru Maria este nemultumita de



incredintare directa, punct de vedere contrazis si probat de catre
domnul viceprimar care spune ca au fost achizitii si in SEAP.

Se supune la vot proiectul gi se adoptd. hotd.r6.rea cu t2 voturi
,,pentru", impotriva fiind Cojocaru Maria, Parcalabu Maria, Constantin
Gheorghe si Zota Stefan.

La punctul 9 de pe ordinea de zi, domnul viceprimar propune
completarea proiectului de hotarare si scoaterea la licitatie si a unei
suprafete de 3 m.p. din imobilul ,,Policlinica Veche" cu modificarea in mod
corespunzator al caietului de sarcini si a documentatiei de licitatie.

Se supune la vot proiectul cu modificarile si completarile propuse qi se

adoptS. hotdrArea cu unanimitate de voturi.
Se trece ia discutarea punctului 10 de pe ordinea de zi.
Se supune la vot proiectul gi se adoptd hotS.rdrea cu unanimitate de

voturi.
Se trece la discutarea punctului 11 de ordinea de zi'
Doamna consilier Cojocaru Maria spune ca trebuie urmariti oamenii

care executa lucrari in baza Legii nr. 4161200l, deoarece sunt multe
gunoaie si caini.

Domnul consilier Constantin Gheorghe solicita ca responsabilii pe sate

sa execute lucrari de curatenie si in statiile de autobuz.
Se supune la vot proiectul Ei se adoptd. hot5.rArea cu unanimitate de

voturi.
Se trece la discutarea punctului 12 de ordinea de zi.

Doamna consilier Cojocaru Maria spune ca s-a stabilit intr-o sedinta
anterioara sa se prezinte un raport de catre Serviciul de Asistenta Sociala.
Spune ca in scoli sunt elevi cu multe absente, iar acest serviciu trebuie sa

aiba o mai mare implicare in ceea ce priveste dialogul cu parintii si

r epr ezentantii sco lilor.
Se supune la vot proiectul qi se adopti hotd.rArea cu unanimitate de

voturi.
Se trece la discutarea punctului 13 de ordinea de zi.

Doamna consilier Cojocaru Maria considera ca nu trebuie abrogata
hotararea anterioara ci doar modificata si completata.

Se supune la vot proiectul cu aceasta modificare si se adopta
hotararea inunanimitate.

Se trece la discutarea Punctului
Se supune la vot Proiectul cu

adopta hotararea inunanimitate.
Se trece la discutarea Punctului
Se supune la vot Proiectul cu

14 de ordinea de zi.
modificarea propusa anterior si se

15 de ordinea de zi.
modificarea propusa anterior si se

adopta hotararea in unanimitate.
Se trece la discutarea punctului 16 de ordinea de zi'
Se supune la vot proiectul si se adopta hotararea in unanimitate.
Enr.rizAndu-se ordinea d.e zt si nemaifiind ridicate alte probleme,

domnui preEedinte de qedinf6 declard inchise lucrd'rile acesteia.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal, in douA

exemplare, unul fiind afiqat conform prevederilor legale iar al doilea se afld'

arhivat la dosarul preqedintelui de qedin!5-.


