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Consiliul local  Beceni 

Judeţul Buzău  

Nr.715/30.01.2020 

Proces verbal 

încheiat astăzi 30.01.2020, ora 15,00 

la Primăria comunei Beceni 

 

 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Beceni, convocată prin Dispoziţia 

primarului  nr. 7 din 23.01.2020, cu  adresa scrisă nr. 540/23.01.2020, la care participă 

următorii consilieri: Bârsan Ion-Iulian, Dimian Lucian-Liviu, Gavrilă Ion, Gherghe Lili, 

Macovei Ion, Mânzală Alexandru, Pentelie Ion, Petriceanu Ion-Cristian, Porumboiu Dorel, 

Robe Lucian, Sava Dorinel și Ungureanu Corneliu. 

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  12 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 aprobarea  structurii  Reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ din  comuna Beceni propuse să funcționeze pentru anul şcolar 2020-

2021 

 iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 

 comisia de specialitate  nr.2; 

2. 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 2020 

• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 

• comisia de specialitate  nr.2; 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale pentru anul 2020 

• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 

• comisia de specialitate  nr.2; 

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII 

DE URGENTA TIP  V1  pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 

• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 

• comisia de specialitate  nr.2; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului 

local al comunei BECENI, judeţul Buzău 

• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin 

• comisii de specialitate  nr.1 și 3; 
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6. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de salubrizare şi 

implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la gestionarea deşeurilor, la 

nivelul U.A.T. comuna Beceni, judeţul Buzău  

 iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 

 comisii de specialitate  nr.1 și 3; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea/completarea HCL nr.90/21.12.2016 privind 

darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale 

comunei  BECENI, judeţul BUZĂU către serviciul "SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

AL COMUNEI BECENI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 

juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei BECENI, 

judeţul BUZĂU 

• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 

• comisii de specialitate  nr.1 și 3; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor 

şi taxelor speciale pentru pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al 

U.A.T. comuna BECENI, judeţul Buzău 

• iniţiator primarul comunei Beceni, Dumitru -Laurențiu Constantin; 

• comisii de specialitate  nr.1 și 3; 

Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi cu: Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea HCL Beceni nr. 33/26.09.2019 privind revizuirea  Regulamentului de 

organizare și funcționare  al Consiliului local al Comunei BECENI, Judetul Buzau- 

iniţiator primarul comunei Beceni; comisia de specialitate  nr.2. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se votează în unanimitate.  

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

acesteia.  

1. Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL Beceni nr. 33/26.09.2019 privind 

revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare  al Consiliului local al 

Comunei BECENI, Judetul Buzau;  Domnul primar prezintă referatul de aprobare,  

proiectul de hotărâre și adresa Instituției Prefectului nr. 13727/2019. Proiectul este 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  structurii  Reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ din  comuna Beceni propuse să funcționeze pentru anul şcolar 2020-

2021 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare,  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 este aprobat în unanimitatea consilierilor prezenți.  

3. 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 2020 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare si proiectul de hotărâre. Proiectul 

este avizat favorabil  de către  compartimentul de resort şi comisia de specialitate. 
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Domnul Porumboiu Dorel consideră că trebuie intervenit cu aceste persoane pentru 

decolmatarea unui șant din zona Arbănași, care necesită intervenție urgentă.  

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

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale 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. 

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

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII 

DE URGENTA TIP  V1  pentru intervenţia în situaţii de urgenţă 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare si proiectul de hotărâre. Proiectul 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului 

local al comunei BECENI, judeţul Buzău 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare si proiectul de hotărâre. Proiectul 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de salubrizare şi 

implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la gestionarea deşeurilor, la 

nivelul U.A.T. comuna Beceni, judeţul Buzău  

Domnul primar prezintă referatul de aprobare si proiectul de hotărâre. Proiectul 

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

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

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea/completarea HCL nr.90/21.12.2016 privind 

darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale 

comunei  BECENI, judeţul BUZĂU către serviciul "SERVICIUL DE SALUBRIZARE 

AL COMUNEI BECENI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate 

juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei BECENI, 

judeţul BUZĂU 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare si proiectul de hotărâre. Proiectul 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor 

şi taxelor speciale pentru pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al 

U.A.T. comuna BECENI, judeţul Buzău 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare si proiectul de hotărâre. Proiectul 

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

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

 

Probleme curente 

 Sunt prezentate Consiliului local Beceni următoarele rapoarte : 

- Analiza activităţii Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor 

Beceni în anul 2019  pe linie de stare civilă și pe linie de evidență a persoanei 
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- Raport privind activitatea desfăşurată în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor persoanelor cu handicap din comuna Beceni, judeţul Buzău. 

- Informarea privind  stadiul completării registrului agricol- sem II/2019. 

 Doamna secretar general aduce la cunoştinţă consilierilor obligativitatea 

actualizării declaraţiei de interese personale, în condiţiile art. 80 din Legea 

393/2004. 

 Se aprobă programul de audienţe al Consiliului local, în anul 2020, 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. 

 Este prezentat Materialul informativ  nr. 1550/28.01.2020  transmis DSV Buzău cu 

privire la influența aviară; 

 Este prezentată adresa nr. 418/2020 a DSP Buzău referitoare la Planul anual de 

asistență  medicală comunitară.  

 Este prezentată adresa Institituției Prefectului nr. 13727/2019 și procesul verbal 

nr. 812/2020. 

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,                                         Secretar general al comunei, 

 Bârsan Ion Iulian                                                             Elena Cârcei 


