Consiliul local Beceni
Judeţul Buzău
Nr. 1558/13.03.2017
Proces verbal
încheiat astăzi 13.03.2017, ora 1500
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia
primarului nr. 58/08.03.2017, cu adresa scrisă nr. 1365/08.03.2017, la care participă
următorii consilieri: Bârsan Ion-Iulian, Bucuroiu Nicolae, Burlacu Adrian, Coşar
Octavian Claudiu, Dimian Lucian-Liviu, Gherghe Lili, Mânzală Alexandru, Petriceanu
Ion-Cristian, Porumboiu Dorel, Robe Lucian, Sava Dorinel, Ungureanu Corneliu.
Participă, fără drept de vot, domnul Constantin Dumitru Laurenţiu - primarul
comunei Beceni, doamna Cârcei Elena – secretar al comunei Beceniși și doamna Doloiu
Aurora-contabil.
Lipseste nemotivat d-na Stătescu Maria.
Cu o prezenţă de 12 consilieri, şedinţa este statutară.
Preşedinte de şedinţă este domnul Gherghe Lili.
Procesul verbal al şedinţei anterioare, pus la dispoziţia consilierilor locali, conform
Legii, a fost supus la vot şi votat în unanimitate.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei a fost adus la cunoştinţă publică, în termen legal,
de către doamna secretar şi cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al comunei
Beceni pe anul 2016 - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu
Constantin;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Beceni pe anul
2017 - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor
din proprietatea privata a comunei Beceni, a Studiului de oportunitate privind
inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de
atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor,
Contractului de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de
închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Beceni - iniţiator
viceprimarul comunei Beceni, Alexandru Mânzală;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual
al bugetului local al comunei Beceni, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la
31 decembrie 2016 - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu
Constantin.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în
anul 2017 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei
Beceni- iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului de Salubrizare al
comunei Beceni - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu
Constantin.
Se propune suplimentarea ordinii cu Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea
consumului lunar de carburanți pentru autorturismele ce fac parte din parcul auto al
Primăriei comunei Beceni.
Ordinea de zi completată este votată în unanimitate şi se trece la discutarea
acesteia.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al comunei
Beceni pe anul 2016 Domnul primar prezintă expunerea de motive si proiectul de
hotărâre. Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi
comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitatea consilierilor prezenți.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Beceni pe anul
2017 Domnul primar prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre.
Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi comisia de
specialitate. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitatea
consilierilor prezenți.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al
bugetului local al comunei Beceni, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31
decembrie 2016 Domnul primar prezintă expunerea de motive si proiectul de
hotărâre. Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi
comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitatea consilierilor prezenți.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în
anul 2017 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei
Beceni Domnul primar prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre.
Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi comisia de
specialitate. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitatea
consilierilor prezenți.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului de Salubrizare al
comunei Beceni Domnul primar prezintă expunerea de motive si proiectul de
hotărâre. Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi
comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitatea consilierilor prezenți.
6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea consumului lunar de carburanți pentru
autorturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Beceni. Domnul
primar prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre. Se propune o cotă de
300 l/lună. Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi
comisia de specialitate. Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu
unanimitatea consilierilor prezenți.
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor
din proprietatea privata a comunei Beceni, a Studiului de oportunitate privind
inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de
atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor,
Contractului de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de
închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Beceni Domnul
viceprimar prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre. Proiectul este
avizat favorabil de către compartimentul de resort şi comisia de specialitate.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitatea consilierilor
prezenți.
Domnul Robe consideră că pretul de pornire la licitație pentru pășunea din
punctul ”Homocioaia” este prea mare, comparativ cu celelalte loturi din aceeași
zonă. Domnul primar îi răspunde că acest pret a fost stabilit prin
Amenajamentul pastoral.
Domnul Robe se autopropune pentru a face parte din Comisia de licitație.
Cu unanimitate de voturi se stabilește că, din partea Consiliului local Beceni vor
face parte din Comisia de licitatie următorii consilieri: Porumboiu Dorel și Sava
Dorinel.
Probleme curente:
-Dl Robe consideră că se încalcă Regulamentul Consiliului local deoarece nu s-a
luat act de încetarea manadatului de consilier local al doamnei Stătescu Maria.
Doamna secretar îi răspunde că, în conformitate cu ROF CL Beceni ” Calitatea de
consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în
cazul lipsei nemotivate de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului
local”. Astfel, deoarece doamna Stătescu nu a depășit nr. de 3 ședințe ordinare, urmează
ca în prima ședință ordinară să se ia o decizie conform Regulamentului.
Dl Robe solicită o cantitate de pământ excavat din șantierul din curtea Primăriei
pentru a amenaja o rigolă pe domeniul public, în fața locuinței sale. Solicitarea
domnului consilier va fi onorată imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest
lucru.
- Este prezentată Consiliului local
informarea/solicitarea formulată de cadrele
didactice de la Liceul Beceni cu privire la problemele deosebite create de copiii
instituționalizați la CRRRCTC Beceni. Se va înainta această solicitare către Consiliul
Județean Buzău cu propunerea de mutare a copiilor cu tulburări de comportament
și aducerea altora care nu au aceste probleme și care nu reprezintă un pericol
pentru dezvoltarea psihică și emoțională a elevilor din clasele din care aceștia fac
parte.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, unul va fi afişat la
sediul Primăriei şi unul va fi ataşat la dosarul şedinţei de astăzi.
-

Preşedinte de şedinţă,
Gherghe Lili

Secretar,
Elena Cârcei
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