Consiliul local Beceni
Judeţul Buzău
Nr. 3488/ 30.05.2017
Proces verbal
încheiat astăzi 30.05.2017, ora 1400
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia
primarului nr. 102/23.05.2017, cu adresa scrisă nr. 3348/23.05.2017, 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. A fost invitat și dl Macovei Ion, al cărui mandat urmează să fie supus spre
validare.
Participă, fără drept de vot, domnul primar Constantin Dumitru Laurențiu și
doamna Cârcei Elena – secretar al comunei Beceni.
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 validarea mandatului domnului Macovei Ion în Consiliul
local Beceni - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunieaugust 2017 – iniţiator primarul comunei Beceni, domnul Constantin Dumitru
Laurenţiu;
3. Probleme curente.
Ordinea de zi este votată în unanimitate şi se trece la discutarea acesteia.
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului domnului Macovei Ion în Consiliul
local Beceni. Se prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre.Proiectul este
avizat favorabil de către compartimentul de resort şi comisia de validare. Comisia
de validare este actualizată, fiind compusă din: dl Robe Lucian- președinte, dl
Petriceanu Ion-secretar și dl. Sava Dorinel- membru. Domnul Macovei Ion o va
înlocui pe doamna Stătrescu Maria în funcțiile pe care aceasta le-a deținut. Supus
la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitatea consilierilor prezenți.
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunieaugust 2017 - Se prezintă expunerea de motive si proiectul de hotărâre. Proiectul
este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi comisia de specialitate.
Este ales cu unanimitatea consilierilor prezenți domnul Bârsan Ion Iulian.
3. Probleme curente ale administraţiei publice locale
- Este prezentată Consiliului local cererea de apel depusă de doamna Voicilă Maria
în dosarul nr. 7192/200/2016 împotriva Hotărârii 1290/2017 prin care s-a dat
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următoarea soluție: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei
comunei Beceni şi a Consiliului Local Beceni. Respinge cererea formulată în
contradictoriu cu aceste pârâte ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără
calitate procesuală activă. Respinge cererea de chemare în judecată având ca
obiect „obligaţia de a face” formulată de reclamanta VOICILĂ MARIA în
contradictoriu cu pârâta Unitatea Adminstrativ Teritorială reprezentată prin
Primar, ca neîntemeiată. Respinge capătul de cerere cu privire la obligarea pârâtei
la plata daunelor cominatorii.
o Consiliul local își menține punctele de vedere transmise instanței în cadrul
procesului pe fond.
- S-a adus la cunoștință Consiliului local solicitarea domnului Toma Alexandru
privind efectuarea unui schimb de terenuri. Pentru terenul solicitat la schimb, au
fost depuse cereri de închiriere/cumpărare și de către următorii: Porumboiu
Alexandru, David Gheorghe și Brujbă Neculai.
- Se va comunica solicitanților faptul că au fost analizate aceste cereri și s-a hotărât
ca aceste terenuri să rămână în domeniul privat al Comunei Beceni, deoarece în
Planul Urbanistic General, valabil la această dată, terenurile din zona respectivă
sunt considerate neproductive- inundabile, motiv pentru care în această zonă nu
pot fi realizate construcții.
- Este prezentată Consiliului local adresa nr. 10674/11.05.2017 a Instituției
Prefectului județului Buzău;
- Este prezentat Consiliului local Beceni referatul compartimentului financiar
contabil, înregistrat sub nr. 3022/08.05.2017, prin care se propune încheierea de
acte adiționate la contractele de închiriere pășune aflate în derulare, în sensul
modificării termenelor de plată astfel: până la 31.05.2017 se va achita 30% și
până la 15.12.2017 se va achita 70% din sumă. Consiliul local aprobă această
propunere cu unanimitate de voturi. Constractele de închiriere încheiate în anul
2017 rămân în vigoare, așa cum au fost încheiate în urma licitației.
Nu se vor diminua suprafețele din contracte pe motiv că nu pot fi obținute subvenții
de la APIA pentru acestea, cu atât mai mult cu cât terenurile sunt utilizate în
continuare pentru pășunat.
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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