PRCCES-VERBAL,

lncheiat astazi 30.08.2016, ora'17,00 in sedinta ordinara a consiliului
Local Berca.
Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.408125.08.2016 a primarului
comunei Berca, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului local Berca.
La lucrarile sedintei au participat 15 consilieri locali din totalul de 15 in
functie.

Acestia sunt: campeanu Nicolae, cirlan Valentina claudia, coada
Rodica, Fratila sergiu-Andrei, Gherghe Nicolae, llie Adrian, lonescu DenisEugen,' Leitoiu Marius-ciprian, Marcu Valeriu, Marica constantin-Andrei,
Peiroiu Liviu-Mihai, Popescu Romulus, Scorosanu Viorel, Stoica Octavian
Zaharia Florin.
La sedinta participa, fara drept de vot Dobrita lonel, Chivu Viorica, si
Costache Virginia, primarul, secretarul comunei si respectiv contabilul sef.
De asemenea sunt prezenti si cetatenii : Virlan Ernest, Tiru constantin si
Zaharia Petre.
se supune la vot procesul verbal al sedintei din 21.07.2016.se aproba
cu 15 voturi Pentru.
Se supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 15 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 alegerea presedintelui de sedinta'
2.Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care isi desfasoara
activitatea la Gradinita cu program prelungit Berca, aferente lunilor martie-mai
2016',.
3.proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a
unui teren in suprafata Oe S+ mp, teren situat in extravilanul satului Joseni,
larla 122, parcela 3943, comuna Berca, judetul Buzau'
4.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin ,licitatie publica a
unui teren in suprafata de 91 mp, situat in incinta Targului comunal
iaptamanat sat Saluc, comuna Berca, judetul Buzau'
5.proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a
unuiteren in suprafata de 31,50 mp, teren situat in intravilanul satului Berca,
adiacent bloculuiA4, comuna Berca, judetul Buzau.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de
functii ale SC Amenajare Peisagistica SRL Berca'
7. Proiect de hotarare privino compensarea contravalorii redeventei cu
contravaloarea lucrarilor de renovare executate la CTnr'2-C'1 '
8. Proiect de hotarare privind rectificarea a ll-a bugetara pe anul2016.
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F-reseciintele cie seointa, ciorrrrrul coiisliier Sioica Ccia,ian,

primuiui proiect al ordinii de zi "Proiect de

oa

c,ii;e
hotarare privind alcgcrea

presedintelui de sedinta".
Domnul consilier Cimpeanu Nicolae, propune ca presedinte de sedinta
pe doamna consilier Coada Rodica.
Nemaifiind alte propuneri poiectul se supune la vot si se aproba cu 15
voturi pentru din '15 consilieri prezentisi 15 in functie .
Se trece la punctul ll de pe ordinea de zi : "Proiect de hotarare privind
aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea Ia Gradinita cu program
prelungit Berca, aferente lunilor martie-mai 2016".
Nu sunt discutii pe marginea proiectului astfel incat presedeintele de
sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi pentru sin 15 consilieri
prezentisi 15 in functie.
'Urmeaza punctul lll : "Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii

prin licitatie publica

a unui teren in suprafata de 54 mp, teren situat in

extravilanul satului Joseni, larla 122, parcela 3943, comuna Berca, judetul
Buzau".

Comisia economica formuleaza amendamente, si anume vine cu
propunerea ca in zona solicitata pentru inchiriere, primaria sa aiba in vedere
construirea unui parc de joaca pentru copii.

De asemenea, avand in vedere propunerile unor cetateni din zona

"Peste Saratel" referitoare la amanejarea unui parcari, executivul ar trebui sa
aiba in vedere si acest aspect.
Se inscrie la cuvant doamna consilier Coada Rodica si arata ca terenul
fiind situat in albia paraului Saratel este necesar avizul celor de Apele
Romane.

in cuvantul sau, sustine

cele
mentionate in cadrul comisiei economice respectiv cele mentionate mai sus.
Proiectul se supune la vot si nu se aproba (15 voturi impotriva).
Punctul lV: "Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin
,licitatie publica a unui teren in suprafata de 9'l mp, situat in incinta Targului
comunal saptamanal sat Satuc, comuna Berca, judetul Buzau".
Comisia juridica nu avizeaza acest proiect de hotarare.
Domnul presedinte de sedinta, consilier Stoica Octavian precizeaza ca
deja s-au aprobat uneleinchirieri in incinta Targului comunal, astfel incat vom
ajunge sa inchieriem tot Targul, ceea ce nu este corect.
Domnul consilier Sorosanu Viorel este de parare ca chiria reprezinta un
venit la bugetul local, ceea ce este benefic pentru comunitate.
Proiectul se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru, 3 impotriva
Stoica Octavian, Marcu Valeriu, Gherghe Nicolae- si 1 abtinere- Coada
Rodica.

Domnul consilier Popescu Romulus,

-

pubitCa a Urrui teren iit SUfrtaiaia cje 3i,5C iilp,'l.eiLi) r.i.ui-t in irrit a';iiat,ul
satului Berca, adiacent blocului 44, ccnruna Berca, juCetul Buzau".
Comisiia economica formuleaza amendamente, respectiv, aprobarea
locatarilor din Bl.A4, si respectarea legislatiei in domeniu.
Comisia juridica nu avizeaza proiectul.
Doamna consilier coada Rodica precizeaza ca terenul are destinatia de
spatiu verde si prin urmare nu se poate inchiria'
Proiectul se supune la vot si se respinge cu 15 voturi impotriva.

Vl

:"Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si
statului de functii ale SC Amenajare Peisagistica SRL Berca".
Se inscrie la cuvant doamna Caoda Rodica si intreaba de ce nu dam Tn
norma unui contabil de la ApaPrima Berca si pe ce considerente anagajam 9
persoane fata de 5 cate s-au luat in discutie la momentul constituirii societatii?
Domnul consilier Marcu Valeriu, intreaba daca posturile se ocupa prin
Punctul

concuis?
anga1are se
materle de angaJare
ln materie
Chlvu Viorica ca, ln
Raspunde doamna secretar Chivu
respecta legislatia in vigoare.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru
si 1 abtinere - consilier Coada Rodica.
Punctul Vll : ,,Proiect de hotarare privind compensarea contravalorii
redeventei cu contravaloarea lucrarilor de renovare executate la CTnr.2-C1".
Se inscrie la cuvant domnul consilier Fratila Sergiu care intreaba daca
centrala s-a concesionat pentru comert ce se face acolo?
Raspunde domnul Tiru Constantin in calitate de concesionar ca vinde
cereale.
Domnul consilier Fratila Sergiu precizeaza ca din acest motiv sunt
sobolani in zona.
Domnul consilier Marcu Valeriu intervine si mentioneaza ca nu este
legala aceasta solicitare.
Proiectul se supune la vot si nu se aproba.
Punctul Vlll : ,,Proiect de hotarare privind rectificarea a ll-a bugetara pe
anul20'16".

Primarul comunei Dobrita lonel, inainte de inceperea discutiilor pe
margnea acestui proiect de hotarare, precizeaza ca a initiat acest proiect de
hotarare intrucat s-a alocat suma de 702.000 lei din fondul de interventie

pentru lucrari de consolidare drumuri zona Manastirea Ratesti si Viforata.
Comisia economica formuleaza un amendament si anume redistribuirea
sumei de 10.000 lei de la cap.Cheltuieli materiale( amenajare spatii verzi zona
blocuri) pentru achizitionarea unei camionete necesara noii societati infiintate
(sc Amenajare Peisagistica sRL Berca), respectiv majorarea sumei propuse
iniatial pentru procurarea camionetei de la 20'000 lei la 30'000 lei'

Coada nooica.
Punctul lX : lntrebari, interpelari, petitii si infcrmari.
Domnul consilier Popescu Romica formuleaza intrebari administratorului
societatiisC APAPRIMA Berca, dupa cum urmeaza :
1.Cum a fost inchiriat unul din puturile de le Vernesti unei persoane
juridice, fara aprobarea Consiliului local si cum a fost stabilita chiria ?
2.De ce continua sa se pompeze pe conducta de la Candesti, apa catre
cetatenii din aceasta localitate ?
3.Cum sefurnizeaza apa netratata cetatenilor din satul Valea Nucului ?
Raspunde administratorul de la societate, domnul Andronache Cristian :
1. A mai fost o situatie similara cu un alt put tot de la Vernesti, si nu a
fost necesara aprobarea Consiliului local.ln ceea ce priveste chiria s-a luat de
baza consumul unei societati cu acelasi profil de activitate de pe raza comunei
noastre.
2.Conducta magistrala traverseaza satul Candesti si nu exista aparatura
necesara pentru depistarea evantualelor furturi.Pentru eliminarea acestei
conducte magistrale, ar fi necesara o traversare de la statia de pompare
Vernesti la conductat magistrala preluata de la OMV Petrom, ccea ce implica
anumite costurisi autorizatiide la CFR sidrumuri nationale.
forajul de
Valea Nucului,
3.Nefiind definitivata investitia
functioneaza numai pe perioada secetei

la

la

Domnul consilier Popescu Romulus precizeaza ca are de dus un
raspuns catre populatie vis-a-vis de rezervoarele preluate de la OMV si
propune totodata revocarea administratorului de la SC APAPRIMA BERCA
SRL.

Domnul consilier Scorosanu Viorel propune constituirea unei comisii
pentru inventarierea bunurilor de la OMV in urmatoarea componenta : lonescu
denis, Popescu Romica si Scorosanu Viorel.
Cetateanu Virlan Ernest, prezent in sala de sedinta, arata ca de'16 ani
se ridica problema canalizarii in zona de la Casa de Cultura Berca pana la
Plesesti, timp in care nu s-a facut nimic.
Domnul primar Dobrita lonel, raspunde ca exista un proiect pentru
extindere canalizare in Berca, depus in vederea accesarii de fonduri pentru
realizarea acestui obiectiv.
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,
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STOICA OCTAVIAN
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