Consiliul local Beceni
Judeţul Buzău
Nr. 631/ 30.01.2018
Proces verbal
încheiat astăzi 30.01.2018, ora 1400
la Primăria comunei Beceni
în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia
primarului nr. 35/23.01.2018, cu adresa scrisă nr. 492/23.01.2018, 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 dl Macovei Ion.
Cu o prezenţă de 12 consilieri, şedinţa este statutară.
Preşedinte de şedinţă este domnul Dimian Lucian-Liviu.
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 2018 -iniţiator primarul comunei Beceni, domnul Dumitru -Laurențiu
Constantin;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale pentru anul 2018 iniţiator primarul comunei Beceni, domnul Dumitru Laurențiu Constantin;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tennico - economici pentru
proiectul “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim”
depus in cadrul
Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Cod MySMIS
114909, Solicitant: ASOCIAŢIA - CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ,
ORIENTARE, CONSILIERE ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ "FORMATEMP–
iniţiator primarul comunei Beceni, domnul Dumitru -Laurențiu Constantin;
4. Probleme curente.
Domnul președinte de ședință propune suplimentarea ordinii de zi
cu
următoarele proiecte de hotărâre:
-

Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ din comuna Beceni pentru anul şcolar 2018-2019 – iniţiator
primarul comunei Beceni, domnul Dumitru -Laurențiu Constantin;
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-

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 69/19.12.2017 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Beceni, pentru anul 2018–
iniţiator primarul comunei Beceni, domnul Dumitru -Laurențiu Constantin

Ordinea de zi, completată, 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 2018.
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
prezenți.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile
sociale pentru anul 2018. 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 indicatorilor tennico - economici pentru
proiectul “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” depus in cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Cod MySMIS 114909, Solicitant:
ASOCIAŢIA - CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE
ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ "FORMATEMP. 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.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din
comuna Beceni pentru anul şcolar 2018-2019. Doamna secretar prezintă expunerea
de motive si proiectul de hotărâre și avizul conform al ISJ Buzău. 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.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 69/19.12.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în comuna Beceni, pentru anul 2018. 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.
6. 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 2017, pe linie de stare civilă
- Analiza activităţii Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor
Beceni în anul 2017, 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.
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 Este prezentat Consiliului local Raportul de expertiză în dosarul nr.
7192/200/2016(reclamantă Voicilă Maria); Consiliul local este de acord cu
acest Raport, motiv pentru care nu se vor transmite obiecțiuni din partea
Consiliului local.
 Se aprobă programul de audienţe al Consiliului local, în anul 2018, care va
fi afişat la sediul Consiliului local, după cum urmează:
a. Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecţie socială: În prima
săptămână a lunii, luni între orele 14, 00-16, 00
b. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:
În prima săptămână a lunii, marţi între orele 14, 00-16, 00
c. Comisia juridică, apărarea ordinii publice, de disciplină, pentru învăţământ,
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social–culturale şi culte:
În prima săptămână a lunii, miercuri între orele 14,00-16,00.
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,
Dimian Lucian Liviu

Secretar,
Elena Cârcei
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