Consiliul local Beceni
Judeţul Buzău
Nr. 2291/ 31.03.2017
Proces verbal
încheiat astăzi 31.03.2017, ora 1400
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia
primarului nr. 63/24.03.2017, cu adresa scrisă nr. 1940/23.03.2017, 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: domnul Constantin Dumitru Laurențiu –primar și
doamna Cârcei Elena – secretar al comunei Beceni.
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 aprobarea infiintarii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI”, a Actului Constitutiv
si a Statutului asociatiei - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu
Constantin;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a
comunei Beceni pentru anul 2017 si a programului de achiziţii publice pentru
anul 2017- iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a
numărului de personal ale aparatului de specialitate al primarului
si ale
instituţiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local Beceni - iniţiator
primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin;
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei unui imobil care apartine
domeniului public de interes local al comunei Beceni - iniţiator primarul comunei
Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al comunei
Beceni - iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru-Laurenţiu Constantin;
6. Raportul primarului privind starea economico-sociala a comunei Beceni, situaţia
gestionării bunurilor şi transparenţa decizională pe anul 2016- prezintă primarul
comunei Beceni, Constantin Dumitru Laurenţiu;
7. Raport de activitate al viceprimarului comunei Beceni pe anul 2016- prezintă
viceprimarul comunei Beceni domnul Mânzală Alexandru;
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8. Probleme curente ale administraţiei publice locale.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre
privind modificarea și completarea HCL Beceni nr. 24/ 13.03.2017 – iniţiator
domnul Dimian Lucian Liviu, propunere cu care Consiliul local este de accord.
Ordinea de zi este votată în unanimitate şi se trece la discutarea acesteia.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea infiintarii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI”, a Actului Constitutiv
si a Statutului asociatiei. 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 Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beceni
pentru anul 2017 si a programului de achiziţii publice pentru 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 11 voturi ”pentru” și 1 ”abținere ” (dl
Robe Lucian).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si a
numărului de personal ale aparatului de specialitate al primarului
si ale
instituţiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local 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 11 voturi ”pentru” și 1 ”împotrivă ” (dl
Robe Lucian).
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei unui imobil care apartine
domeniului public de interes local 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 10 voturi ”pentru” și 2 ”împotrivă ” (dl Robe Lucian,
Porumboiu Dorel).
5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public 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 11 voturi ”pentru”
și 1 ”împotrivă ” (dl Robe Lucian).
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Beceni nr. 24/
13.03.2017. Domnul consilier prezintă expunerea de motive si proiectul de
hotărâre. Proiectul este avizat favorabil de către compartimentul de resort şi
comisia de specialitate. Modificarea se referă la împărțirea în 4 loturi a terenului
din punctul ”Giurgiu” astfel: 24 ha, 2,11 ha, 3,5 ha și 4 ha. Supus la vot, proiectul
de hotărâre este aprobat cu 10 voturi ”pentru” și 2 ”împotrivă ” (dl Robe Lucian ș i
Porumboiu Dorel).
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7. Raportul primarului privind starea economico-sociala a comunei Beceni, situaţia
gestionării bunurilor şi transparenţa decizională pe anul 2016- prezintă primarul
comunei Beceni, Constantin Dumitru Laurenţiu. Consiliul local aprobă în
unanimitate raportul prezentat.
8. Raport de activitate al viceprimarului comunei Beceni pe anul 2016- prezintă
viceprimarul comunei Beceni domnul Mânzală Alexandru. Consiliul local aprobă în
unanimitate raportul prezentat.
9. Probleme curente ale administraţiei publice locale
- Consilierii locali au prezentat rapoarte de activitate scrise, care vor fi aduse la
cunoștința prin afișarea unui anunț la sediul Primăriei.
-

Este prezentată solicitarea Liceului Tehnologic Beceni nr. 696/21.03.2017
privind desemnarea a doi consilieri locali în CA al Liceului. Deoarece domnul
Dimian Lucian Liviu având funcția de consilier local, desemnat pentru a face
parte din Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Beceni, și-a dat
demisia din această funcție, domnul primar a propus ca, din Consiliul de
administrație al Liceului Tehnologic Beceni să facă parte ceilalți consilieri locali
desemnați: dl. Bucuroiu Nicolae și dl. Petriceanu Ion Cristian, propunere cu
care Consiliul local este de acord.

-

Este prezentată solicitarea Liceului Tehnologic Beceni cu privire la alocarea
sumei de 2.000 lei pentru concursul ”Triumfătorii”. Consiliul local este de acord
în unanimitate cu alocarea sumei de 2.000 lei.

- Referitor la licitația pentru închirierea pășunilor care a avut loc în data de
27.03.2017, ora 11,00, cu privire la care s-a prezentat la ședința de astăzi dl
Brujbă Nicolai se fac următoarele discuții:
o Dl Sava Dorinel aduce la cunoștința că licitația s-a desfășurat cu
respectarea Legii și a Hotărârii Consiliului local.
o Domnul Porumboiu solicită anularea licitației și reluarea cu strigare;
o Domnul Robe consideră că trebuia prelungit contractul de arendare.
o Domnul Brujbă consideră că suma oferită de celălalt ofertant de 401
lei/ha, față de 400 lei/ha cât a oferit dânsul, este o dovadă că oferta
dumnealui a fost dezvăluită din interiorul Primăriei, cu toate că oferta a
fost scrisă și pusă în plic de ofertant, iar plicul a fost sigilat și deschis în
cadrul licitației, în prezența membrilor comisiei și a tuturor oferanților.
Domnul primar precizează că nu există motive pentru anularea licitației, aceasta s-a
desfășurat cu respectarea Legii și a Hotărârii Consiliului local.
Doamna secretar aduce la cunoștință că prelungirea contractelor de arendare
încheiate în anul 2010 nu a fost luată în calcul, deoarece actele normative care au
stat la baza încheierii acestora nu mai sunt în vigoare. Aceste contracte au încetat
prin acordul părților la sfârșitul anului trecut, deoarece, dacă încetau în luna aprilie
2017, licitația ar fi fost întârziată, iar utilizatorii de pășuni ar fi riscat să nu mai
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beneficieze de subvenții de la APIA pentru acest an. Acest lucru a fost adus la
cunoștință arendașilor și aceștia au fost de acord cu încetarea contractelor, semnând
în acest sens acte adiționale la contracte.
- Domnul Toma Alexandru solicită Consiliului local inițierea demersurilor pentru
realizarea unui schimb de terenuri. Doamna secretar precizează că, pentru
inițierea schimbului este necesar să se realieze inscrierea terenurilor în Cartea
Funciară. Domnul Toma a luat cunoștință de această situație și nu mai solicită un
răspuns scris la această solicitare.
- Domnul primar atrage atenția asupra faptului că schimbul realizat anterior trebuie
să respecte limita extravilanului, deoarece domnul Toma a dat la schimb un teren
extravilan nu poate primi în schimb un teren intravilan.
- Domnul primar îl atenționează pe domnul Toma Alexandru să aducă în regim de
urgență documentele necesare pentru obținerea autorizației de funcționare la Sala
de festivități din punctul Gura Dimienii.
- Domnul Toma precizează că documentele sunt în curs de finalizare și va prezenta
avizele necesare în cel mai scurt timp, deoarece le-a obținut pe baza unui contract
de comodat. Cu privire la obținerea autorizației de construire consideră că aceasta
trebuie eliberată pe cale administrativă, conform Hotărârii judecătorești. I se
răspunde că autorizația se va elibera în conformitate cu legislația în vigoare.
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,
Gherghe Lili

Secretar,
Elena Cârcei

Page 4 of 4

