
JUDETUL BUZAU  
COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 28.01.2021 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 20/21.01.2021, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit  in sedinta ordinara astazi, 28.01.2021, 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 

22.12.2020. Dupa prezentarea acestuia, ținându-se conte de mentiunea d-nei Oprea Simona potrivit căreia a 
cerut sa se consemneze că a solicitat în ședința precedenta fișa postului consilierului personal al viceprimarului, 
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. Depunerea jurământului de credință de către domnul Tache Valentin-Ionuț, consilier local al cărui 

mandat a fost validat prin Încheierea Judecătoriei Buzău din data de 29.12.2020; 
2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru învățământ, sănătate și  familie, protecție 

copii, tineret și sport, activități social-culturale și culte a Consiliului Local Costești 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din comuna Costesti, judetul Buzau pentru anul scolar  2021-2022 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
4. privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2021 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei pentru vânzarea terenurilor concesionate și a comisiei 
pentru soluționarea contestațiilor 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în 

cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Costești, județul Buzău 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru serviciul de 

transport public de persoane efectuat cu mijloacele de transport ale  S.C. Trans Bus S.A. Buzău pe 
teritoriul comunei Costeși, județul Buzău 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de menținere a schimbării destinației imobilului  

proprietatea publică a comunei Costești din sediul Școlii vechi din satul costești, comuna Costești 
pentru menținerea obiectivului Cămin pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
9. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 7 (șapte) loturi - 

terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru si sat Costesti, comuna Costești  
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

10. Probleme curente. 
Domnul primar a anunțat că dorește să retragă de pe ordinea de zi punctul 9. 

  Ordinea de zi este aprobata cu 12 voturi pentru. 



 Președintele de ședință invită pe domnul Tache Valentin-Ionuț, al cărui mandat de supleant a fost 
validat prin Încheierea Judecăriei Buzău din data de 29.12.2020 să depună următorul jurământ:  

           ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Costesti. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. 

Domnul presedinte de sedinta Chivu Viorel da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul doi 
al ordinii de zi privind completarea Comisiei pentru învățământ, sănătate și  familie, protecție copii, tineret și 
sport, activități social-culturale și culte a Consiliului Local Costești 

 Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
La punctul trei al ordinii de zi privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat din comuna Costesti, judetul Buzau pentru anul scolar  2021-2022. Proiectul de hotarare 
este supus la vot si, nefiind obiectiuni, este aprobat cu 13 voturi pentru. 

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

ordinii de aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea orelor de munca pentru 
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2021. D-na Oprea Simona întreabă câte 
persoane sunt la ajutorul social, iar dl primar răspunde că sunt aproximativ 140 de dosare, iar ca număr de beneficiari în 
jur de 150. D-na Preda Florentina este de părere că art trebui să se facă un astfel de plan lunar. Dl Toader Horia consideră 
că sunt și alte activități care pot face parte din lista de activități. De asemenea, trebuie avută în vedere curățenia de la fosta 
școală Pietrosu, precum și împrejmuirea imobilelor părăsite cu plasă. Dl. Maxim Ciprian  consideră că pot fi trimise 
notificări celor care au concesionat terenuri prin care să le fie pus în vedere să își facă singuri curățenie. D-na Oprea 
Simona precizeaza că trebuie avute în vedere și casele părăsite, însă dl. primar spune că nu se poate intra în aceste 
imobile, fiind vorba de proprietate privată și trebuie luată legătura cu proprietarii acestora. 

Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat cu 13 voturi pentru. 
 
Domnul președinte de sedinta dă cuvantul domnului primar sa prezinte punctul cinci al ordinii de zi 

privind stabilirea comisiei pentru vânzarea terenurilor concesionate și a comisiei pentru soluționarea 
contestațiilor. D-na Oprea Simona întreabă dacă printre membrii propuși sunt și concesionari, dl. primar 
răspunde că nu. 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 sase al 

ordinii de zi privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costești, județul Buzău. 
Dl. primar propune ca cei doi consilieri locali să fie dintre cei care au facut parte și din Consiliul local anterior, care au 
cunsocut mai bine activitatea secretarului. Dl. Toader Horia nu este de accord cu acest lucru, iar Oprea Simona este de 
părere că evaluarea trebuie făcută de o persoană cu studii superioare. Cei nominalizați pentru a face parte din comisie sunt 
dl. Chivu Viorel și dl. Șerban Marian. Proiectul de hotarare este supus la vot, fiind votat cu 13 voturi pentru. 

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

privind privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane efectuat 
cu mijloacele de transport ale S.C. Trans Bus S.A. Buzău pe teritoriul comunei Costeși, județul Buzău. Dl primar 
ia cuvântul și precizează că având în vedere discuțiile purtate, nu este sigur că transportul va fi făcut și la Costești, 
deoarece la prețul propus, cotizația și abonamentele nu pot fi susținute din bugetul local. Dacă în asociație va intra și 
Consiliul Județean Buzău, atunci o parte din costuri vor fi suportate de acesta, în consecință putând intra si comuna 
noastră. Dl. Toader Horia este de părere că se pot accesa bani pentru transport din fonduri europene. D-na Preda 
Florentina consideră că suma propusă este foarte mare pentru a putea fi susținută din bugetul local, astfel că la un 
asemenea nivel nu este de acord cu suma impusă de Transbuz. Dl Moroianu întreabă ce se va întâmpla cu locuitorii din 
Budișteni și Gomoești, iar dl primar răspunde că în aceste condiții comuna Costești nu va intra in ADI, cu atat mai putin 
pe acele trasee. Dl. Șerban Marian intreabă de ce a fost inițiat acest proiect de hotărâre, iar dl. primar răspunde că intrarea 
în ADI încă nu e semnată, acest lucru urmând a fi perfectat în fața  unui notar public. Proiectul de hotarare este supus la 



vot, fiind votat cu 7 voturi pentru si 6 împotrivă (Oprea Simona, Șerban Marian, Moroianu Autel, Toader Horia, 
Tache Valentin și Tudose Ion). 

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

privind aprobarea propunerii de menținere a schimbării destinației imobilului  proprietatea publică a comunei 
Costești din sediul Școlii vechi din satul costești, comuna Costești pentru menținerea obiectivului Cămin pentru 
Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena. Referitor la acest proiect de hotărâre d-na Oprea Simona spune 
că nu există avizul Ministerului Educației. D-na secretar general răspunde că avizul urmeaza a fi obținut în urma 
propunerii Consiliului Local. 

Dl Toader întreabă câți beneficiari din Costesti sunt în Camin, care este tariful și ce costuri suportă 
primăria. Dl primar răspunde că de când s-a dat in folosinta caminul, 6-7 beneficiariau fost din comuna Costesti, 
primaria suporta salariile celor 22 de angajați, iar caldura, electricitate, medicamentele de la beneficiari. În 
prezent contributia este de 1443 lei/beneficiar dar pe viitor se are în vedere majorarea acesteia.  Proiectul de 
hotarare este supus la vot, fiind votat cu 12 voturi si 1 abținere - Oprea Simona). 

 
La punctul probleme curente, dl. Moroianu Aurel solicita o copie a procesului-verbal  al sedintei din 

luna decembrie 2020. 
D-na Oprea Simona  spune că în ajunul Crăciunului a fost o deversare în șanțul de lângă CPV., iar cine 

este vinovat de acest lucru trebuia să vină să curețe locul. Dl primar spune că a fost sesizat despre acest lucru 
mai târziu și sub altă formă. 

Dl. Sandu Constantin ridică problema bisercii din Pietrosu solicitând să se pună în vedere preotului 
Banu să remedieze situația. 

Dl. Toader Horia dorește ca acolo unde s-au făcut branșări sau alte lucrări  să se aducă terenul în starea 
inițiala. 

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

	

	

	

	

	


