
JUDETUL BUZAU  
COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 22.12.2020 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 300/15.12.2020, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit  in sedinta ordinara astazi, 22.12.2020, ora 15.00, in sala de sedinte a Primariei Costesti.  

Doamna secretar general anunta ca la sedinta au fost prezenti 11 consilieri din cei 12 consilieri în 
funcție. 

Ședința începe cu prezentarea de către doamna secretar general a procesului-verbal al sedintei extraordinare 
din 26.11.2020. Dupa prezentarea acestuia, ținându-se conte de unele précizări ale d-lui Tudose Ion, procesul-
verbal al sedintei ordinare a fost aprobat cu 11 voturi pentru.  

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 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului 
Burada Diogene în cadrul Consiliului Local Costești, județul Buzău 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Costești, județul Buzău, 

pentru perioada 2021-2027 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții 
Reabilitare drum comunal 156 Costesti-Budisteni, comuna Costești, județul Buzău 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Local Costești 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Costesti, Judetul Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
Costești 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 
2021 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
8. Probleme curente. 

  Ordinea de zi este aprobat[ cu 11 voturi pentru. 
Punctul unu al ordinii de zi privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
comunei Costești,  judeţul Buzău este supus la vot si este aprobat cu 11 voturi pentru din totalul de 
11 prezenti. 

Domnul presedinte de sedinta Chivu Viorel da cuvantul domnului primar pentru a prezenta 
punctul doi al ordinii de zi privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Burada Diogene în cadrul Consiliului Local Costești, județul Buzău. Proiectul de hotarare este 
supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 11 voturi pentru. 

 



La punctul trei al ordinii de zi aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Costești, județul Buzău, 
pentru perioada 2021-2027  nu sunt obiectiuni. Proiectul de hotarare este supus la vot si, nefiind obiectiuni, este 
aprobat cu 11 voturi pentru. 

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

ordinii de zi privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții Reabilitare drum 
comunal 156 Costesti-Budisteni, comuna Costești, județul Buzău.. Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat 
cu 11 voturi pentru. 

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

privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Local Costești. D-na Oprea Simona este de părere că ar fi trebuit să 
existe un raport contabil al Serviciului de Salubrizare. Dl. primar precizează că este posibil ca pe viitor cei fără 
contract să plătească o taxă de salubrizare. Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat cu 11 voturi 
pentru. 

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

ordinii de zi privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei 
Costesti, Judetul Buzau si al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Costești. D-na Oprea Simona precizeaza 
că nu i se pare normal să se înființeze posturi care nu desfășoară activitate, referindu-se la postul de consilier al 
viceprimarului, solicitând fisa postului acestuia.. Dl Serban Marian consideră că ra fi mai oportun să se angajeze un city 
manager care să atragă proiecte cu fonduri europene. 

Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat cu 7 voturi pentru și 4 voturi împotrivă (Oprea 
Simona, Serban Marian, Moroianu Aurel, Tudose Ion). 

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

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021. D-na Oprea Simona solicită 
să se implementeze programul de eliberare a chitanțelor aferente taxelor și impozitelor din calculator. Dl. primar răspunde 
că după 01.01.2021 acestea vor fi eliberate din calculator. 

Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat cu 11 voturi pentru. 
 
La punctul probleme curente, dl. primar informează pe domnii consilieri că în urma rectificarii bugetare, 

deși s-a înaintat din partea primariei notă de fundamentare, nu ni s-a repartizat nicio suma de bani. 
Oprea Simona solicită actualizarea site-ului primăriei. 
D-na Preda Florentina întreabă de ce nu se respectă programul de colectare a gunoiului, iar dl. primar 

răspunde că în cea mai mare parte programul de colectare este respectat. 
Dl. Șerban Marian precizează că nu este normal ca mai ales pe perioada sezonului cald gunoiul să nu fie 

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

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR GENERAL, 
CHIVU VIOREL                                       STAN NICOLETA-MONICA 
	

	

	

	


