
JUDETUL BUZAU  

COMUNA COSTESTI  

CONSILIUL LOCAL  

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 28.04.2022 

 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 123/21.04.2022, Consiliul Local 

Costesti s-a intrunit in sedinta ordinara astazi, 28.04.2022 ora 15.00, in sala de sedinte a Consiliului Local 

Costesti.  

La sedință au fost prezenti 13 consilieri locali. 

Ședința începe cu prezentarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 31.03.2022. Dupa 

prezentarea acestuia nu au fost obiectiuni și procesul-verbal a fost supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 

 

In continuare, este supusă spre aprobarea consiliului local urmatoarea ordine de zi: 

 

Proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Costești, județul Buzău și a serviciilor din subordinea 

 Consiliului Local Costesti; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti,  

judetul Buzau pe anul 2022; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți 
obiectivului de investiții Modernizare drum sătesc de interes local DS640 în comuna Costești, județul Buzău; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice, a documentației tehnice D.A.L.I. 
(SF), inclusiv studii de teren, D.T.A.C., documentații pentru eliberarea certificatului de urbanism si a 

proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului Construire trotuare, sat Costești, comuna Costești, judetul 
Buzău; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice, a documentației tehnice D.A.L.I. 
(SF), inclusiv studii de teren, D.T.A.C., documentații pentru eliberarea certificatului de urbanism si a 
proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului „Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră în satul 

Spătaru, comuna Costești, județul Buzău” 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei 

Boldu în Asociație; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

7. Probleme curente. 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 



Dl primar prezintă punctul 1 al ordinii de zi privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, județul Buzău și a serviciilor din subordinea 

Consiliului Local Costesti; 

 Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 13 voturi pentru. 

 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 2 al ordinii de zi privind 

rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2022. Dl. 

Toader Hoaria menționează că trebuie avute în vedere și montarea unor indicatoare în interiorul localităților, dar 
și un indicator pentru limitare tonaj care să fie montat pe soseaua de la Radulescu. Dl Moroianu intervine si 
spune că ar trebui si limitatoare de viteza pe drumul din Budisteni. 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 
 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar  pentru a prezenta punctul 3 al ordinii de zi privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți obiectivului de investiții Modernizare 

drum sătesc de interes local DS640 în comuna Costești, județul Buzău; 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 

 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 4 al ordinii de zi privind 

aprobarea întocmirii expertizei tehnice, a documentației tehnice D.A.L.I. (SF), inclusiv studii de teren, 
D.T.A.C., documentații pentru eliberarea certificatului de urbanism si a proiectului tehnic pentru realizarea 
obiectivului Construire trotuare, sat Costești, comuna Costești, judetul Buzău. 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 5 al ordinii de zi privind 

aprobarea întocmirii expertizei tehnice, a documentației tehnice D.A.L.I. (SF), inclusiv studii de teren, 
D.T.A.C., documentații pentru eliberarea certificatului de urbanism si a proiectului tehnic pentru realizarea 
obiectivului „Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră în satul Spătaru, comuna Costești, județul 
Buzău”. Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru și 1 vot împotrivă –dl. Moroianu Aurel. 

 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 6 al ordinii de zi privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație.  

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 

 

La punctul probleme curente, dl. Moroianu adduce în discuție subiectul sistemului de alimentare cuapa, 
iar dl. primar raspunde ca in sedinta ADI Buzau 2008 care tocmai a avut loc, dl primar al municipiului Buzău a 
comunicat comunelor care au problem in acest sens sa facă demersurile pentru preluare. 

Dl Moroianu spune ca a solicitatun raport al serviciului de salubrizare iar dl primar a raspuns ca inca nu 

este gata. 

Doamna Oprea Simona propune reabilitarea bibliotecii deoarece sunt cărți care trebuie îngrijite, chiar 

daca postil este vacant. 

Dl primar supune discutiei domnilor consilieri cazul unei familii din comuna care are nevoie de o suma 

de bani necesara pentru o intervenție chirurgicală, iar toți consilierii sunt de accord cu această propunere. 

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

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   SECRETAR GENERAL, 

NICHITA NICUȘOR                                        STAN NICOLETA-MONICA 



 

 

 

 

 

 


