Consiliul local Beceni
Judeţul Buzău
Nr. 517/ 27.01.2017
Proces verbal
încheiat astăzi 27.01.2017, ora 1400
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia
primarului nr. 6/19.01.2017, cu adresa scrisă nr. 387/20.01.2017, la care participă
următorii consilieri: Bârsan Ion-Iulian, Burlacu Adrian, Bucuroiu Nicolae, 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, doamna Cârcei Elena – secretar al comunei Beceni.
Domnul primar a anunţat telefonic că întârzie, deoarece a participat la o altă
şedinţă în mun. Buzău.
Lipseşte nemotivat d-na Stătescu Maria.
Cu o prezenţă de 12 consilieri, şedinţa este statutară.
Preşedinte de şedinţă este domnul Bucuroiu Nicolae.
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 Planului de acţiuni sau de lucrări de
interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, pentru
anul 2016 – iniţiator viceprimarul comunei Beceni, domnul Mânzală Alexandru;
2. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri şi modificarea Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”,
la care Comuna Beceni este membru asociat
- iniţiator primarul comunei
Beceni, domnul Constantin Dumitru Laurenţiu;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale
pentru anul 2017– iniţiator viceprimarul comunei Beceni, domnul
Mânzală Alexandru;
4. Analiza activităţii Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor
Beceni în anul 2016, pe linie de evidenţa persoanei şi pe pe linie de stare civilă.
5. Probleme curente.
Ordinea de zi este votată în unanimitate şi se trece la discutarea acesteia.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes
local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, pentru anul
2017. Domnul viceprimar prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre.
Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi comisia de
specialitate. Domnul Porumboiu Dorel nu este de acord cu curăţarea suprafeţelor
aflate sub contract de închiriere, iar domnul viceprimar confirmă că nu este
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cazul, deoarece sunt curăţate numai cele care nu sunt închiriate. Supus la vot,
proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi şi 1 abţinere (Dl Robe Lucian).
2. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri şi modificarea Actului
Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”,
la care Comuna Beceni este membru asociat. Doamna secretar 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 în unanimitatea consilierilor prezenţi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale pentru anul 2017. 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
în unanimitatea consilierilor prezenţi.
4. Probleme curente ale administraţiei publice locale
Sunt prezentate Consiliului local Beceni următoarele rapoarte de Serviciului
Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor Beceni:
- Analiza activităţii Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor
Beceni în anul 2016, pe linie de stare civilă
- Analiza activităţii Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor
Beceni în anul 2016, pe linie de evidenţa persoanei.
Doamna secretar aduce la cunoştinţă consilierilor obligativitatea actualizării
declaraţiei de interese personale, în condiţiile art. 80 din Legea 393/2004.
Lucrările şedinţei au luat sfârşit.
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,
Bucuroiu Nicolae

Secretar,
Elena Cârcei
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