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lncheiai astazi

27

.10.2016, ora 17,00 in sedinta ordinara a Consiliului

Local Berca.

Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.495121.10.2Q16 a primarului
comunei Berca, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local Berca.
La lucrarile sedintei au participat 14 consilieri locali din totalul de 15 in
functie.

Acestia sunt: Campeanu Nicolae, Cirlan Valentina Claudia, Coada
Rodica, Fratila Sergiu-Andrei, Gherghe Nicolae, llie Adrian, Ionescu DenisEugen, Leitoiu Marius-Ciprian, Marcu Valeriu, Marica Constantin-Andrei,
Petroiu Liviu-l\ilihai, Popescu Romulus, Stoica Octavian, Zaharia Florin.Absent
motivat Scorosanu Viorel.
' La sedinta participa, fara drept de vot doamna Chlvu Viorrca, secretarul
comunei .
Se supune la vot procesul verbal al sedintei din 19.09.2016.Se aproba
cu 14 voturi pentru.
lnainte e a se supune la vot ordinea de zi se propune suplimentarea
acesteia cu 2 proiecte de hotarari, dupa cum utmeaza'.
-Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de acces
si utilizare a zonei DC 108 catre OMV PETROM ;
-Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii
de garantie din pareta Fondului National de Garantare a Crdeditelor pentru
lntreprinderi mici si mijlocii-SA pentru proiectul intergrat "Reabilitare prin
asfaltare carosabil strazi cartier Lunca Berca" finantat prin maswa 322.
Se supune la vot ordinea de zi, suplimentata cu proiectele de mai sus,
care se aproba cu 14 voturi.
Proiectul ordinii de zi a fost adus la cunostinta publica in termen legal de
catre secretarul comunei, prin intermediul avizierului si cuprinde :
l.Proiect de hotarare privind privind rezilierea contractulul de
concesiune nr.4001 120.07.201 5
2.Proiect de hotarare privind privind rezilierea contractului de
concesiune nr. 1 I 451 104.02.2013
3.Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara
activitatea la Liceul Tehnologic "Sf.Mucenic Sava" Berca , aferente lunilor
martie -iunie 2016 .
4.Proiect de hotarare pivind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berca,
pentru anul 2017.

5.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de
functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Berca, judetul Buzau.

6.Proiect

de

hotarare privind infiintarea Ansamblului Folcloric

"Dragaicutele".

T.Proiect de hotarare privind concesionarea directa a terenului in
suprafata de 100 mp situat in incinta Pietei comunale Berca, proprietatea
publica a comunei Berca, catre SC Panicarma ABC SRL, aferent constructiei
existente proprietatea acesteia.
S.lntrebari, interpelari, petitii si informari.
Presedintele de sedinta, doamna consilier Coada Rodica , da citire
primului proiect al ordinii de zi "Proiect de hotarare privind rezilierea
contractului de concesiune nr.4001 120.07.2015".
Nu sunt inscrieri
cuvant pe marginea acestui proiect de
hotarare.Supus la vot se aproba cu 14 voturi pentru.
' Se trece la punctui ll de pe ordinea de zi : 'Proiect de hotarare privind
privind rezilierea contractului de concesiune ff .1 1451 104.02.2013".
Nu sunt discutii pe marginea proiectului astfel incat presedeintele de
sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru din 14 consilieri
prezenti si 15 in functie.
Urmeaza punctul lll : "Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor
necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi

la

desfasoara activitatea la Liceul Tehnologic "Sf.Mucenic Sava" Berca
aferente lunilor martie -iunie 2016".

Nu sunt inscrieri la cuvant pe

,

marginea acestui proiect de

hotarare.Supus la vot se aproba cu 14 voturi pentru.
Punctul IV: "Proiect de hotarare pivind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Berca, pentru anul 2017".
Se aproba cu 14 voturi pentru.
Punctul V: ,,Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a
statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Berca, judetul Buzau".
Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
Punctul Vl :" Proiect de hotarare privind infiintarea Ansamblului Folcloric
"Dragaicutele".
Se inscrie la cuvant domnul consilier Marcu Valeriu si considera ca
infiintarea acestui ansamablu este ilegala deoarece functioneaza pe langa
Clubul Copiilor Buzau.
Domnul consilier Popescu Romulus spune ca trebuie sa se faca munca
culturala si pe plan local si este corecta infiintarea acestuia

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu

abtineri

:

I

voturi pentru, 3

Coada Rodica, Stoica Ocatvain, Marica Andrei Constantin si 2

impotriva : Marcu Valeriu si Gherghe Nicolae.
Punctul VII : ,,Proiect de hotarare privind concesionarea directa a
terenulul in suprafata de 100 mp situat in incinta Pietei comunale Berca,
proprietatea publica a comunei Berca, catre SC Panicarma ABC SRL, aferent
constructiei existente proprietatea acesteia".
Se inscrie la cuvant domnul consilier Popescu Romulus care prezinta
amendamentul formulat de comisia juridica, respectiv solicitantul sa prezinte
proiectul pentru constructia ce se va realiza.
Domnul consilier Leitoiu Cirpian, presedintele comsiei economice
prezinta amendamentele comisiei, respectiv perioada concesionarii 15 ani si
proiect pentru constructie.
Proiectul se supune la vot si nu se aproba ('14 voturi impotriva).
Punctul VIll : ,,Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui
contract de acces si utilizare a zonei DC 108 aflat in administrarea Consiliului
local Berca, de catre OMV PETROM SA pentru realizarca proiectului
"lnlocuire conducta P1 Pacle-TF Satuc".
Nu sunt discutii pe marginea acestui proiect de hotarare.
Proiectul de supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru. Se abtine:
Cimpeanu Nicolae, Leitoiu Cirpian si Popescu Romulus.
Punctul lX :"Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de
prelungire a scrisorii de garantie din pareta Fondului National de Garantare a
Crdeditelor pentru lntreprinderi mici si mijlocii-SA pentru proiectul intergrat
"Reabilitare prin asfaltare carosabil strazi cartier Lunca Berca" finantat prin
masura 322".
Proiectul se supune la vot si se aproba cu 14 voturi pentru.
Punctul X : lntrebari, interpelari, petitii si informari.
Doamna consilier Coada Rodica intreaba de ce nu s-a facut gardul de la
scoala atat timp cat in bugetul pe anul 2016 s-au prevazut sume pentru
aceasta lucrare ?
Raspunde doamna secretar Chivu Viorica ca este atributul exclusiv al
scolii dupa alocarea sumelor.
lntrucat problemele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate,
presedintele de sedinta declara lucrarile acesteia incheiate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
COADA RODICA
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