
JUDETUL BUZAU  
COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 18.02.2021 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 47/11.02.2021, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit  in sedinta ordinara astazi, 18.02.2021, ora 15.00, in sala de sedinte a Primariei Costesti.  

Doamna secretar general anunta ca la sedinta au fost prezenti 13 consilieri. 
Ședința începe cu prezentarea de către doamna secretar general a procesului-verbal al sedintei ordinare din 

28.01.2021. Dupa prezentarea acestuia, procesul-verbal al sedintei ordinare a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi.  

In continuare, este supusă spre aprobarea consiliului local urmatoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei 

Costești,  judeţul Buzău; 
Initiator	–	Gioabă	Nicolae-	primar	

2. Proiect de hotărâre privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru 
suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 2021  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei COSTEŞTI, judeţul 

BUZĂU, a suprafetei de 1096 mp, drum  public de acces la locuintele situate in  satul Spataru, 
comuna Costesti, judetul Buzau.   

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei 

Costesti, județul Buzău, pentru perioada 2021-2025 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare lunare de întreținere asumate prin 
contractul de furnizare a serviciilor sociale de către beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstice 
Sfinții Constantin și Elena Costești 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv  și Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Costești este membru 
asociat 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
7. Probleme curente. 

  
Ordinea de zi este aprobata cu 13 voturi pentru. 
 

 Domnul presedinte de sedinta Chivu Viorel da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 1 al 
ordinii de zi privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Costești,  judeţul Buzău; 
Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 13 voturi pentru. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii licitatiei pentru 

suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, judetul Buzau pentru anul 2021, se propune 
constituirea comisiei pentru organizarea licitației formată din Moroianu Aurel – presedinte, Constantin Cristian 
– membru, Chivu Viorel, Serban Marian, Stan Nicoleta-Monica – secretar; membri supleanți Gușă Ionel și 
Tudose Ion; comisia pentru soliționarea contestațiilor: Maxim Ciprian, Tache Valentin-Ionuț, Oprea Simona, 



supleanți Cristea Aurel, Sandu Constantin. Dl. Șerban Marian întreabă ce se întâmplă cu cei care nu mai au 
animale, iar dl primar răspunde că aceste contracte se reziliază. 

dl. Toader Horia propune ca cel care închiriază să prezinte un plan de fertilizare a pășunii, precum și să 
anunțe când se va face această fertilizare. Dl primar spune că dl. viceprimar va trimite înștiințări în acest sens. 
Dl. Șerban Marian spune că există un ordin în care se prevede care este încărcătura maximă de animale. Dl. 
primar răspunde că aceasta se stabilește în funcție de suprafața de pășune din comună. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si, nefiind alte obiectiuni, este aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
Domnul președinte de sedinta Chivu Viorel dă cuvantul domnului primar sa prezinte punctul 3 al 

ordinii de zi privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, a 
suprafetei de 1096 mp, drum  public de acces la locuintele situate in  satul Spataru, comuna Costesti, judetul 
Buzau.  Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat cu 13 voturi pentru. 

 
Domnul președinte de sedinta dă cuvantul domnului primar sa prezinte punctul 4 al ordinii de zi privind 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul comunei Costesti, județul Buzău, pentru perioada 
2021-2025. Dl Toader Horia consider că ar trebui făcute trimiteri pe zone de probleme: CPV si Cămin Cultural. 
Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat cu 13 voturi pentru. 

 
Domnul președinte de sedinta Chivu Viorel dă cuvantul domnului primar sa prezinte punctul 5 al 

ordinii de zi privind aprobarea contribuției financiare lunare de întreținere asumate prin contractul de furnizare a 
serviciilor sociale de către beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești. 
Oprea Simona întreabă ce procent din cheltuieli suportă Consiliul Județean, iar dl. Primar răspunde că este un 
proiect realizat cu fonduri europene și anual se primește 1 mld. Lei. Primăria suportă cheltuielile cu salariile. D-
na Oprea Simona întreabă ce benficii au cei din comună daca se majorează prețul contribuției. Dl primar 
răspunde că nimeni din comună nu a fost refuzat la admiterea în centru. De asemenea, aceasta întreabă daca 
aparținătorii au fost informați despre aceste modificări, iar dl. Primar răspunde că prețul modificat se va aplica 
începând cu data de 01.04.2021. 

Dl. Serban Marian întreabă daca Proiectul CPV este sustenabil, iar dl primar precizează că la sfârșitul 
celor 5 ani de monitorizare obligatorie a proiectului  se va face o analiză a acestuia.  

Dl Toader Horia consideră ca trebuie făcută o analiză în cadrul comisiei de finanțe, să se urmărească 
achizițiile de alimente, cazarmament, inventarul. Dl. Primar menționează ca au fost perioade înainte de 
pandemie în care Caminul a funcționat la capaciatte maximă, iar la alimente există  prevedere legală care 
stabilește norma de hrană la 16,6 lei pe zi pentru fiecare beneficiar. Dl. Serban Maria  doreșete să se realizeze 
care este capacitatea de consum a centralei pe timp de vară, respectiv de iarnă.Proiectul de hotarare este supus la 
vot, fiind votat cu 12 voturi pentru si 1 abținere – Oprea Simona cu mențiunea că noile prețurile i se par prea 
mari. 

 
Domnul președinte de sedinta dă cuvantul domnului primar sa prezinte punctul 6 al ordinii de zi privind 

aprobarea modificării Actului Constitutiv  și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ 
BUZĂU 2020”, la care comuna Costești este membru asociat. Dl primar precizează că suport juridic gratuit va 
fi asigurat de Consiliul Județean si se pot depune proiecte pe reziliență și prin POIM – 125 mil. Euro. 

 
La punctul probleme curente, dl. Moroianu Aurel solicita copii ale Regulamentului de organizare si 

funcționare ale CPV si al Consiliului Local. 
D-na Oprea Simona  solicit lista cu asistații social iar dl. primar răspunde că acest lucru nu este posibil 

întrucât conține date cu character personal. De asemenea, aceasta întreabă când va fi finalizat proiectul de 
Alimentare cu apă, iar dl primar spune că pentru branșamente vor fi alocate sume pentru a fi finalizate. 

D-na Preda Florentina propune ca la stabilirea bugetului să fie prevăzute sume pentru burse sociale. 
Dl. Tudose Ion dorește ca la Grădinița de la Pietrosu să fie realizate un spațiu de joacă sis ă se repare 

gardul acesteia. Dl primar răspunde că se are în vedere îmbunătățirea condițiilor și de la Grădinița Spătaru. 



Dl, Maxim Ciprian solicit o copie a răspunsului de la CNAIR prin care se comunică de ce nu poate fi 
realizată restricția de viteză ăntre Costești și Spătaru. 

De asemenea, ridică problema mutării trecerii de pietoni din fața primăriei. Dl primar răspunde ca acest 
demers este în competența CNAIR. Menționează ca se vor monta  două lămpi mai puternice pentru a fi luminată 
mai bine. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR GENERAL, 
CHIVU VIOREL                                       STAN NICOLETA-MONICA 
	

	

	

	

	

	


