JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMI.INEI SITA BUZAULUI

PROCES VERBAL Nr.1/2018
Sita Buzaului.

incheiat astazi25.o4.2org cu ocazia sedintei
ordinare a consiliului local

sunt prezenti: stoica Nicolae
-primar, Stroie Cecilia-petruta- consilier juridic,
Aldea Cristian-Constantin, Ardelean Livu,Bular.u'tut-i-tui
Bularca no*o-lirgurel, Bularca
Radu-Lucian , Dragomir Ioan, Murea Nic.olae
, N.ugo. o*iel ,onea Ioan, popica Dorin-viorel,
Papara Pamfil si Tohanean Nicolae- consilieri.
Lipseste domnul Murea Vasile_ consilier.
in vedere faptul ca sunt prezenti in sala 12 dincei
13 consilieri alesi,
t-tydprevazute
sunt intrunite conditiile
de art-40,.alin.i di;
nr.21512001 privind administratia
publica locala,republicata ,cu modificarile
si .ornpi.i*it.llterioare,d-ul Ardelean Livu
presedintele de sedinta ales prin Hotaraream.23l)9.03.2018
declara lucrarile sedintei deschise si
da cuvantul dJui primar p.rt* aprezentaproiectul
ordinei de zi.
D_ul primar prezintaproiectul ordinei de
zi:
1' Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului local pentru anul20lg.
Initiator: Stoica Nicolae -primar
2'Proiect de hotarare privind aprobarea executiei
bugerare pe trimestrul I20lg.
Initiator: Stoica Nicolae -primar
3'Proiect de hotarare privind acordarea unui
mandat special reprezentantului comunei
sita Buzaului sa voteze in Adunarea generala
a Asociatiei de Dezvortareint.rcomunitara
AQUAC',,
pentru aprobarea strategiei de dezvoliare
a infrastructurii de apa potabila si canalizare
menajera in judetul Covasna pentru perioada
Z0lg_20ti.
Initiator: Stoica Nicolae -primar
4'Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor,
volumelor si prioritatilor la
valorificarea masei lemnoase ce se va exploata
p"nt u
de productie 20lg din fondul forestierpasune impadurita proprietate u .o-un"f
Sita Buzaului.
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sedintei,d-na Stroie cecilia-Petruta- consilier juridic, roaga
sa se faca inscrieri la cuvant daca sunt
.
propuneri de modificare a procesului verbal siudiat.
Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot aprobarea procesului
verbal al sedintei
din data de 29 '03 '201 8.ln unanimitate de voturi procesul
verbal este aprobaiin ro*u initiala.
Se trece la primul punct al ordinei de zi.
D-ul primar ptezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului
local pentru
anul 20l8,expunerea de motive,raportul compartimentului
de specialitate din cadrul primariei, raportu
comisiei de specialitate in domeniul activitaii economico-financiare,
agricultura,amenajarea teritoriulu
si de urbanism,protectia mediului si turism, precum si avizul
secretarului .
Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pentru dezbaterea
materialelor

prezentate.

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot aprobarea proiectului
de hotarare
privind rectificareatugetului local pentru anul zotg.tn
unanimitate oe roturiproiectul de hotarare
este aprobat si se adopta hotarare care face parte integranta
din prezentul pro.f. verbal.
Se trece la punctul doi al ordinei de zi.
D-ul primar prezinlaproiectul de hotarare privind aprobarea
executiei bugetare pe
trimestrul I 2018, expunerea de ntotivi,raportul compartimentului
de specialitate din cadrul
primariei,raportul comisiei de specialitate in domeniul
activitati ..on&ni.o-financiare, agricultura,
amenajarea teritoriului si de urbanism, protectia mediului
si turism precum si avizul secretarului.
Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pentru
dezbaterea materialelor
prezentate.
Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot aprobarea proiectului
de hotarare privind
aprobarea executiei bugetare pe trimestrulr2ol8.
In unanimitate de ,ot*i proiectul de hotarare este
aprobat si se adopta hotarare care face parte integranta
din prezentul proces verbal.

Se trece la punctul trei al ordinei de zi.
D-ul primar prezintaproiectul de hotarare privind acordarea
unui mandat special
reprezentantului comunei Sita Buzaului sr voteze in Adunarea
Generald a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard AQUACoV: pentru aprobarea Strategiei
de dezvoltare a infrastructurii de apd potabil'
qi de canali zare menajera in judeful covasna pentru
pirioada 20rg-2027,.*p*.r.u de motive,raportul
compartimentului de specialitate din cadrul primariei,raportul
comisiei de ,f,"riulitu,. in domeniul
activitati economico-financiare, agricultur a,amenajar.u
i..itoriului si de urbanism, protectia mediului si
turism precum si avizul secretarului.
Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pentru
dezbaterea materialelor

prezentate.

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot aprobarea proiectului
de hotarare privind
acordarea unui mandat special reprezentantului comunei
Sita Buzaului sd voteze in Adunarea Generald
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard AQUACOv,
pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a
infrastructurii de apd potabild qi de canalizare irenaj..a
in-iua.1ul covasna pentru perioada 20lg-2027.
In unanimitate de voturi proiectul de hotarare este aprobat
si se adopta hotarare care face parte integranta

din prezentul proces verbal.
Se trece la punctul patru al ordinei de zi.
D-ul primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea
criteriilor, volumelor si
prioritatilor la valorificarea masei lemnoase ce se
va exploata pentru anul de productie 201g din fondul
forestier-pasune impadurita proprietate a comunei
Sita iluzaului ,.*prr.rea le'motive,raportul
compartimentului de specialitate din cadrul primariei,rupo*r
comisiei de specialitate in domeniul
activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea
teritoriului si de urianism,protectia mediului si
turism,raportul comisiei juridice ii ae aisciptina pre.u*
si avizul secretarului .
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Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pentru dezbaterea
materialelor prezentate.
Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind
aprobarea criteriilor, volumelor si prioritatilor la valorificarea masei lemnoase ce se va exploata pentru
anul de productie 2018 din fondul forestier-pasune impadurita proprietate a comunei Sita Buzaului.
In unanimitate de voturi proiectul de hotarare este aprobat si se adopta hotarare care face parte integrant
din prezentul proces verbal.
Se trece la punctul cinci al ordinei de zi.
D-ul primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea sustinerii financiare a
Asociatiei Sportive Progresul Sita Buzaului ,expunerea de motive, raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei,raportul comisiei de specialitate in domeniul activitati economicofinanciare, agricultura,amenajarea teritoriului si de urbanism protectia mediului si turism, raportul
comisiei de specialitate pentru munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport precum si

avizul secretarului .
Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pentru dezbaterea materialelor
prezentate.

D-ul consilier Tohanean Nicolae propune

sa

fie alocata suma de 15.000 lei

pentru acest proiect.

D-ul consilier Onea Ioan spune ca se abtine de la vot avand in vedere ca este
antrenorul echipei de fotbal a Asociatiei Sportive Progresul Sita Buzaului.
Nefiind inscrieri la cuvant se supune Ia vot aprobarea proiectului de hotarare privind
aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive Progresul Sita Buzaulu:i.
Cu 1 1 voturi pentru si 1 abtinere proiectul de hotarare este aprobat si se adopta hotarare
parte
integranta din prezentul proces verbal.
care face
Se trece la punctul sase al ordinei de zi.
D-ul primar prezinta proiectul de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor
fonduri unitatilor de cult, expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate din cadrul
primariei,raportul comisiei de specialitate in domeniul activitati economico-financiare, agricultura,
amenajarea teritoriului si de urbanism protectia mediului si turism,precum si avizul secretarului .
Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pentru dezbatereamaterialelor
prezentate.

D-ul viceprimar Bularca Radu-Lucian doreste sa stie pentru ce sunt solicitate
sumele, sa fie motivate deoarece considera ca cererile nu sunt intemeiate.
D-ul primar spune ca se va pune in executare exact ce se va hotari.
D-ul viceprimar propune amanarea proiectului de hotarare pentru luna urmatoare
pentru a fi invitati preotii sa-si explice cererile facute, sa dea lamuriri cu privire la oportunitatea
investitiilor ( lucrarilor) si de ce nu au bani.
D-ul primar spune ca in buget avem disponibila suma de 6Ct00 lei si ca va trebui
rectificare bugetara daca se hotaraste sa se aloce o alta suma.
D-ul consilier Onea Ioan spune ca daca avem 6000 lei in buget sa se aloce ambelor
cereri in mod egal.
D-ul consilier Neagoe Daniel spune ca si el este de acord ca preotii sa vina sa
spuna ce au nevoie.

D-ul consilier Dragomir Ioan propune sa se aprobe suma de 10.000 lei si sa se
aloce cate 5.000 lei fiecarei cereri.
D-ul Neagoe Daniel spune ca trebuie data suma egala indiferent cat ar fi.
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D-ul viceprimar spune ca este sigur ca exista bani la biserici pentru aceste
lucrari si ca este vorba despre atitudinea pe care au avut-o preotii fata deel si ca are si el aceeasi
atitudine fatade ei, ,,Este ca si cum eu as cere ajutor sociaf',
D-nii consilieri Bularca Radu-Lucian, Onea Ioan, Tohanean Nicolae, popica si
Bularca Romu-Mugurel propun amanarea, respectiv scoaterea de pe ordin ea de zia proieciului de
hotarare prezentat urmand afi analizatin urmatoarea sedinta de consiliu,astfel incat
ireotii sa aiba
posibilitatea sa-si sustina cererile.
Se supune la vot propunerea facuta. Cu 7 voturi pentru scoaterea de pe ordin ea d,e zi
(Bularca Radu-Lucian, Onea Ioan, Tohanean Nicolae, Popica, Bularca Romu-Mugr.il A.delean Livu
,
si Aldea Cristian-Constantin) si 5 abtineri, proiectul de hotarare privind alocarea de la bugetul local a
unor fonduri unitatilor de cult este scos de pe ordinea de zi urmand a fi supus dezbaterii in urmatoarea
sedinta a consiliului local.
Se trece la punctul sapte al ordinei de zi.
D-ul primar prezinta proiectul de hotarare privind privind plantarea unor puieti sub
egida,,Centenarului Marii lJniri", erpr.r".ea de motive, raportul compartimentului de specialitate din
cadrul primariei,raportul comisiei de specialitate in domeniul activitati economico-financiare, agricultura
amenajarea teritoriului si de urbanism protectia mediului si turism,precum si avizul secretarului.
Presedintele de sedinta invita consilierii la discutii pentru dezbatereamaterialelor

prezentate.

Nefiind inscrieri la cuvant se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind
privind plantarea unor puieti sub egida ,,Centenarului MariiUniri,,.In unanimitate de voturi proiectul
de hotarare este aprobat si se adopta hotarare care face parte integranta din prezentul proces verbal.
Se trece la punctul opt al ordinei de zi,diverse.
D-ul primar spune ca la situatii de urgenta avem 5 situatii, ca exista un deviz general
depus la Institutia Prefectului pentru bani de la Guvern de 2OZ.OO)lei. (in functie de suma priirita
prioritara este refacerea podului peste raul Buzau
).
D-ul primar prezinta adresa nr.282117.04.2018 a Directiei Judetene pentru Sport si
Tineret Covasna inregistrata la institutia noastra sub nr.3415 ll7.O4.21l8prin care se solicita
suma
de 6'000 lei pentru a participa la proiectul ,,Marsul Centenarului Marii Uniri" care va avea
loc in
perioada 25 noiembrie-1 decembrie 2018. Exista acord favorabil din partea cgnsilierilor.
Este prezent domnul Ticusan Vasile din satul Zabrataucare isi exprima
nemultumirea pentru faptul ca in zona in care detine locuinta nu este prevazut Aig in proiectul de
indiguire al raului Buzau, si vrea sa stie daca se poate modifica ceva.
D-ul primar spune ca trebuie avut grija cu ceea ce inseamna sa construiesti
,,ca zona
industiala " faraautorizatie de construire.
D-ul Neagoe Daniel spune ca pe Valea Zabrataului trebuie puse niste gratare pentru
picnic.
D-ul primar spune ca sunt prinse spatii verzi pentru picnic in noul pUG care trebuie
sa se aprobe pana la sfarsitul acestui an.
D-ul Neagoe Daniel intreaba ce facem cu gunoaiele lasate de raul Buzau in urma
inundatiilor.
D-ul viceprimar spune ca nu pot fi luati copii de la scoala avand in vedere faptul ca
este periculos, gunoaiele fiind agatate in vegetatia crescuta pe malul raului.
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D-ul Neagoe Daniel spune ca Apele
Romane sa vina sa faca curat pe albia
raului.
D-ul Neagoe Daniel spune ca trebuie sa
facem ceva pe plan local pentru centenar,
macar un spectacol in caminul cultural.
D-ul Ardelean Livu intreaba daca
s-a semnat contract pentru masurarea
padurilor.

D-ul primar spune ca inca nu dar urmeazasa
gasim pe cineva.
D-ul Ardelean Livu vrea sa se dea anunt la
ziar.
D-ul viceprimar da citire cererii doamnei
Bularca Alina-Elena domiciliata in
comuna Sita Buzaului, sat crasna, nr.12588
inregistrata lu-rroi sub nr.35g9 /23.04.201g
si
doreste inchirierea unei suprafete de 260
t.r."n f;;o";*.* e aflatin fata casei ei.
-p
D-ul Dragomir Ioan spune ca stie zona si ca acolo
sunt depozitate crengi si
alte gunoaie si propune ca terenul sa fie curatat
si intretinut si sa parcheze cand vrea.
D-ul Neagoe spune ca raspunsul sa fie dat
sub forma ca albia paraului rupe
din mal si se tot miscoreaza suprafata.
Presedintele de sedintaroagasa se faca propuneri
pentru alegerea

sedinta pentru luna mai.

onea

Ioan.

D-ul Murea Nicolae propune

presedintelui de

ca presedinte de sedinta pentru luna
aprilie pe d-ul

Este supusa la vot propunerea facuta.In
unanimitate de voturi propunerea este
aprobata
si se adopta hotarare care face parte
integranta din prezentur proces verbal.
ordinea de zi fiind epuizata,presedintele
de sedinta declara lucrarile sedintei
inchise.
Drept pentru care s-a incheiai prezentul
pi"..r verbal in doua exemplare.

25.04.20t8

PRESEDINTE
Ardelean Livu

SCP/SCP

sf,cnr'ran
Boricean Mirela-Ancuta

