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COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 20.04.2021 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 148/13.04.2021, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit  in sedinta ordinara astazi, 20.04.2021, ora 14.00, 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 

30.03.2021. Dupa prezentarea acestuia nu au fost obiectiuni și procesul-verbal al sedintei ordinare a fost aprobat 
cu 13 voturi pentru.  

In continuare, este supusă spre aprobarea consiliului local urmatoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul 

Buzau pe anul 2021. 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul 
Trezoreriei Buzău. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti 

pentru anul 2021. 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluar epentru un număr de 5 (cinci) loturi – 
terenuri concesionate pentru construirea de locuințein sat Spătaru, comunaCostești. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea amplasamentelor stațiilor publice pentru traseele care 

tranzitează comuna Costești, județul Buzău, pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

6. Probleme curente. 
  
Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 
 

Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 1 al 
ordinii de zi privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2021. 
Domnul primar precizează că toate lămuririle solicitate au fost acordate atat de acesta, cât și de doamna contabil 
în întânirile anterioare. 

 Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 10 voturi pentru, 2 abțineri – Oprea 
Simona și Șerban Marian și un vot împotrivă –dl. Tudose Ion. 

 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 2 al 

ordinii de zi privind aprobarea deblocarii si utilizarii fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzău. Acest 
proiect este supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru și 2 abțineri - Oprea Simona și Șerban Marian. 

 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 3 al 

ordinii de zi privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Costesti pentru anul 2021. 
D-na Oprea Simona face observația că în această strategie nu este cuprins si studiul de fezabilitate 

pentru proiectul de gaze. Dl. primar răspunde că studiul este déjà aprobat, încpă de anul trecut, este valabil și în 
continuare și se așteaptă în continuare aprobarea normelor metodologice prin PNNR. 



În legătură cu realizarea gardului Parohiei de la Pietrosu, dl. primar spune că acesta este proprietatea 
Parohiei, preotul urmând a fi ajutat dar doar la solicitarea acestuia, iar în planul de achizitii este prevăzută suma 
de 50.000 lei pentru culte. D-na Oprea Simona propune ca preotul să fie învitat la o ședință a consiliului local. 
De asemenea, dl. Constantin Cristian precizeaza ca preotul mai are nevoie de câteva acte pentru a intra in 
legalitate, fiind nevoie să introducă o acțiune judecătorească în constatare. 

Dl Moroianu Aurel întreabă ce se va întâmpla cu amenajarea Grădiniței de la Pietrosu, iar dl. primar 
precizeaza ca mai intâi trebuie aduse cateva imbunătățiri terenului.  

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru și 2 abțineri - Oprea Simona și Șerban Marian. 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 4 al 

ordinii de zi privind însușirea rapoartelor de evaluare epentru un număr de 5 (cinci) loturi – terenuri concesionate 
pentru construirea de locuințein sat Spătaru, comunaCostești. D-na Oprea Simona spune că documentatia nu a 
fost pusa la dispozitie pentru a fi consultat. D-na secretar precizeaza ca toate materialele de sedință sunt puse la 
dispozitia domnilor consilieri si pot fi consulatate oricand la sediul primariei. 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru și 2 abțineri - Oprea Simona și Șerban Marian. 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 5 al 

ordinii de zi privind aprobarea amplasamentelor stațiilor publice pentru traseele care tranzitează comuna Costești, 
județul Buzău, pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate. 

Dl. primar precizeaza de la inceput ca este vorba despre transportul județean. D-na Oprea Simona spune 
că nu sunt obținute avizele pentru realizarea acestui proiect, iar dl. primar spune ca până la data licitației care 
cel mai mai probabil va avea loc in toamna, se vor obtine aceste avize. 

Dl Tudose Ion propune amenajarea unui drum între Gomoești și Budișteni, iar dl primar spune ca va 
analiza aceasta propunere. 

Dl Toader Horia propune organizarea unei dezbateri publice  în legătură cu orarul de funcționare a 
transportului public. 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 10 voturi pentru și 2 abțineri - Șerban Marianși și Oprea 
Simona cu mențiunea ca nu sunt obtinute avizele și 1 vot împotrivă– dl. Tudose Ion. 

 
La punctul probleme curente, dl. Maxim Ciprian precizeaza ca este bine ca banii obținuți din vânzarea 

loturilor concesionate să fie folosiți pentru realizarea infrastructurii în cartierul nou Spătaru. 
Dl. Șerban solicit să i se aduca la cunoștință lamuririle solicitate în legătură cu consumul de lemne de la 

Caminul pentru Persoane Varstnice Costesti. De asemenea, propune accesarea de fonduri europene pentru  
montarea de panouri solare penttru apa calda  menajera de la CPV si școli. 

Dl primar raspunde ca proiectele cu valoare mai mică pot fi realizate chiar de primării, iar pentru 
proiectele mari este nevoie de un consultant. 

Oprea Simona spune ca in zona Autolux sunt foarte multe gunoaie, dl primar spune ca va trebui 
identificat proprietarul pentru a putea lua masuri de ingradire a terenului. D-na Preda Florentina propune 
aplicarea amenzilor pentru cei care aruncă gunoiul si de asemenea incheierea contractelor de salubrizare. 

 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  SECRETAR GENERAL, 
CONSTANTIN CRISTIAN                                       STAN NICOLETA-MONICA 
	

	

	



	

	

	


