Consiliul local Beceni, Judeţul Buzău
Nr. 4080/ 29.06.2017
Proces verbal
încheiat astăzi 29.06.2017, ora 830
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia primarului nr.
125/22.06.2017, cu adresa scrisă nr. 3932/22.06.2017, la care participă următorii consilieri: Bârsan IonIulian, Burlacu Adrian, Bucuroiu Nicolae, Coşar Octavian Claudiu, Dimian Lucian-Liviu, Gherghe Lili,
Macovei Ion, Mânzală Alexandru, Petriceanu Ion-Cristian, Porumboiu Dorel, Robe Lucian, Sava Dorinel,
Ungureanu Corneliu.
Participă, fără drept de vot: domnul Constantin Dumitru Laurențiu –primar și doamna Doloiu Auroracontabil. Lipsește doamna Cârcei Elena – secretar al comunei Beceni, care este în concediu de odihnă.
Cu o prezenţă de 13 consilieri, şedinţa este statutară.
Preşedinte de şedinţă este domnul Bârsan Ion Iulian.
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: Informare privind stadiul completării registrului agricol sem I 2017 și
Probleme curente ale administrației publice locale.
Ordinea de zi este votată în unanimitate şi se trece la discutarea acesteia.
 Este prezentată Informarea privind stadiul completării registrului agricol sem I 2017, care este
votată în unaimitatea consilierilor prezenți.
 Probleme curente ale administrației publice locale
- Este prezentată Consiliului local cererea de strămutare a soluționării cauzei înregistrată sub nr.
7192/200/2016 a Tribunalului Buzău și întâmpinarea înregistrată sub nr. 4058/28.06.2017. Consiliul
local este de acord cu întâmpinarea formulate.
- Domnul Bucuroiu solicită luarea unor măsuri pentru rezolvarea problemei câinilor vagabonzi. Domnul
viceprimar va lua măsurile necesare până la ședința viitoare.
- Domnul viceprimar va informa Poliția, Consiliul Județean și DGASPC referitor la comportamentul
copiilor de la Centrul de Plasament.
- Domnul Ungureanu propune tăierea ramurilor pomilor de pe marginea drumului comunal din zona
Arbănași și amenajarea Iazului de la Dimiana. Se impune și demolarea magazinului d-lui Bercaru.
- Domnul Sava Dorinel solicită luarea unor măsuri pentru scurgerea apei în zona iazului și mutarea
locului de joacă de lângă transformator;
- Domnul Bucuroiu solicită transmiterea unei adrese către Consiliul judetean Buzău pentru reabilitarea
drumului Izvoru Dulce- Blăjani.
- Domnul viceprimar va transmite fiecărei gospodării adresă în care să fie prevăzută obligația ingrijirii
terenului din fața casei;
- Domnul Robe solicită amenajarea de rampe de depozitare a deșeurilor biodegradabile pe fiecare sat.
Domnul primar îi răspunde că aceste rampe trebuie să îndeplinească niște condiții foarte stricte.Domnul
Robe propune ca primăria să contacteze pădurarul, pentru marcarea materialului lemnos pentru cetățeni.
Ordinea de zi fiind epuizată, 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,
Bârsan Ion Iulian

p Secretar,
Inspector- Aurora Doloiu

