Consiliul local Beceni
Judeţul Buzău
Nr. 2862./ 27.04.2017
Proces verbal
încheiat astăzi 27.04.2017, ora 1400
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia
primarului nr. 87/20.04.2017, cu adresa scrisă nr. 2624/20.04.2017, 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 ș i
doamna Doloiu Aurora- contabil, iar domnul primar Constantin Dumitru
Laurențiu lipsește, deoarece este plecat din localitate.
Lipsește 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 încetarea mandatului de consilier local al doamnei
Stătescu Maria - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin;
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru
trimestrul I al anului 2017- iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu
Constantin;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 43/23.07.2014 privind aprobarea
participării comunei Beceni la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzau în
perioada 2014-2020" - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu
Constantin.
4. Probleme curente.
Domnul viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul 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 viceprimar, Alexandru Mânzală, propunere cu care Consiliul local este de
accord.
Ordinea de zi completată este votată în unanimitate şi se trece la discutarea acesteia.
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1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei
Stătescu Maria. Se 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 cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru
trimestrul I al anului 2017- Se 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
unanimitateaa consilierilor prezenți.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 43/23.07.2014 privind aprobarea
participării comunei Beceni la cofinanţarea proiectului „Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzau în
perioada 2014-2020". Se 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 unanimitateaa
consilierilor prezenți.
4. 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. 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 unanimitateaa consilierilor prezenți.
5. Probleme curente ale administraţiei publice locale
S-au adus la cunoștința consilierilor locali adresele Instituției Prefectului nr.
7415/31.03.2017 și nr.7755/04.04.2017.
S-a adus la cunoștința consilierilor locali Sentința Civilă nr. 1290/23.02.2017 în
dosarul Civil nr. 7192/200/2017 (reclamant Voicilă Maria) , în care Consiliul local
Beceni este parte, cererea reclamantei fiind respinsă .
Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.
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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