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Consiliul local  Beceni 

Judeţul Buzău  

Nr.8992/16.12.2019 

Proces verbal 

încheiat astăzi 16.12.2019, ora 8,30 

la Primăria comunei Beceni 

 

 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia primarului  nr. 216 

din 9.12.2019, cu  adresa scrisă nr. 8848/9.12.2019, la care participă următorii consilieri: Bârsan 

Ion-Iulian, Dimian Lucian-Liviu, Gherghe Lili, Macovei Ion, Mânzală Alexandru, Pentelie Ion, 

Petriceanu Ion-Cristian, Porumboiu Dorel, Robe Lucian, Sava Dorinel și Ungureanu Corneliu. 

 Lipsește nemotivat domnul Gavrilă Ion. 

Participă, fără drept de vot,  domnul Dumitru- Laurențiu Constantin- primar al comunei 

Beceni,  doamna Cârcei Elena – secretar general al comunei Beceni. 

 Cu o prezenţă de  11 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 general al comunei  și cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Beceni, 
pentru anul 2020 

• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 
• comisia de specialitate  economică; 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a VI- a a  bugetului local al comunei Beceni pe 

anul 2019 
• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 
• comisia de specialitate economică; 
3. Proiect de hotărâre aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv ale Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 
• comisia de specialitate juridică.  

Ordinea de zi  este votată în unanimitate şi se trece la discutarea acesteia.  

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Beceni, pentru 
anul 2020 
  Domnul primar prezintă referatul de aprobare si proiectul de hotărâre. Proiectul este avizat 

favorabil  de către  compartimentul de resort şi comisia de specialitate.  

Domnul Sava Dorinel ridică următoarele probleme: 

- Taxa de salubritate nu este inclusă în această hotărâre 

- Consideră că impozitele pentru persoanele fizice ar trebui reanalizate, respectiv cota 

prevăzută la art. 457 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  stabilită la  

0,12% este prea mare și  propune cota de  0,10 %,  care  ar fi în concordanță cu 

posibilitățile locuitorilor comunei.  

Domnul primar răspunde  că nu s-au majorat impozitele și taxele locale față de 2019, doar au 

fost indexate cu rata inflației, conform Legii. Acestea sunt stabilite asfel încât să poată fi 
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acoperite cheltuielile de funcționare  și de dezvoltare ale comunei și  sunt la un nivel scăzut, 

cota  maximă fiind 0,20 %. Taxa de salubritate este stabilită printr-o altă hotărâre. 

Supus la vot, proiectul  de hotărâre este aprobat în unanimitatea consilierilor prezenți. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea  a VI- a a  bugetului local al comunei Beceni pe anul 

2019 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare  si proiectul de hotărâre. 

Domnul Robe consideră că suma alocată pentru achiziția de calculatoare este prea mica 

pentru a rezolva problema orelor de TIC la ambele școli gimnaziale, trebuie alocată suma de 

40.000 lei  așa cum s-a promis. Nu s-au realizat lucrările care vor fi verificate de ARACIP.  

Aduce la cunoștință că, dacă nu se îmbunătățesc condițiile în școli,  vor fi din ce în ce mai 

puțini elevi, iar numărul de clase va scădea.  

Domnul primar aduce la cunoștință că la școli s-au realizat investiții importante, care au 

condus la diminuarea costurilor de întreținere, de ex.  achiziția de lemne. 

Mai trebuie luate măsuri pentru asigurarea pazei în școli, camerele de luat vederi nu sunt 

suficiente 

Proiectul este avizat favorabil  de către  compartimentul de resort şi comisia de specialitate. 

Supus la vot, proiectul este aprobat 9 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”( și dl. Robe Lucian) și 1 

„abținere”  (dl Porumboiu Dorel) 

3. Proiect de hotărâre aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv ale Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”- Domnul primar prezintă referatul de aprobare  si 

proiectul de hotărâre.  Proiectul este avizat favorabil  de către  compartimentul de resort şi 

comisia de specialitate.  

Proiectul  de hotărâre este aprobat în unanimitatea consilierilor prezenți. 

4. Probleme curente. 

Domnul Robe Lucian solicită, până la ședința următoare, contractul de închiriere al 

apartamentului care a fost utilizat ca sală de ședințe a consiliului,  precum și o informare 

privind plata energiei electrice din acest spațiu, respectiv  dacă  familia care locuiește acolo 

își plătește consumul de energie electrică. 

 Domnul primar îi atrage atenția domnului Robe că  depozitează gunoaie  pe un teren 

pe care il utilizează în zona prundului. Domnul Robe precizează că se poate verifica pe 

camerele de luat vederi cine depozitează și că nu poate împrejmui terenul deoarece nu are 

acte de proprietate.  

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 de şedință. 

 

 

                   Preşedinte de şedinţă,                                            Secretar general al comunei, 

 Bârsan Ion Iulian                                                             Elena Cârcei 


