
JUDETUL BUZAU  
COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 28.05.2021 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 176/21.05.2021, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit  in sedinta ordinara astazi, 28.05.2021, ora 13.00, in sala de sedinte a Primariei Costesti.  

Doamna secretar general anunta ca la sedinta au fost prezenti 11 consilieri, fiind absenți domnii Maxim 
Ciprian și Șerban Marian. 

Ședința începe cu prezentarea de către doamna secretar general a procesului-verbal al sedintei ordinare din 
20.04.2021. Dupa prezentarea acestuia nu au fost obiectiuni și 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 desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile 

iunie, iulie, august 2021 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții 
Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, județul Buzău. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții 

Construire rigole scurgere sat Costești, comuna Costești, județul Buzău. 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului  de burse care se acordă elevilor din 
învățământul preuniversitar din comuna Costești, județul Buzău, pentru semestrul al II-lea al anunului 
școlar 2020-2021. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru un lot concesionat pentru construirea 
de spații comerciale in sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău, în suprafață de 20113 m.p.  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 3 (trei) loturi – terenuri 
concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, comuna Costești. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot N14 apartinand domeniului privat al 

comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie. 
Initiator Constantin Cristian, consilier local 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot M12 apartinand domeniului privat al 
comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot A2 apartinand domeniului privat al 
comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 



10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot A28 apartinand domeniului privat al 
comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot A29 apartinand domeniului privat al 

comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla edificata o constructie. 
Initiator Constantin Cristian, consilier local 

12. 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 desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Costesti pentru lunile iunie, iulie, 
august 2021. 

 Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 11 voturi pentru. 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 2 al 

ordinii de zi privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții Amenajare alei 
pietonale sat Costești, comuna Costești, județul Buzău. Dl Moroianu Aurel întreabă cine va realize lucrarea, iar 
dl. primar răspunde că se va urma procedura pe Seap. Dl. Toader Horia este de părere că zona respective ar fi 
trebuit identificată mai bine.  Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru. 

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

ordinii de zi privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului  de investiții Construire 
rigole scurgere sat Costești, comuna Costești, județul Buzău. 

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

ordinii de zi privind aprobarea cuantumului și numărului  de burse care se acordă elevilor din învățământul 
preuniversitar din comuna Costești, județul Buzău, pentru semestrul al II-lea al anunului școlar 2020-2021. Dl. 
Toader Horia propune mărirea cuantumului pentru bursa de merit pentru a stimuli obțienerea rezultatelor bune 
la învățătură. D-na Preda Florentina precizeaza că foarte mulți copii beneficiază și de bursa de merit și de bursa 
social. 

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

ordinii de zi privind aprobarea însușirea raportului de evaluare pentru un lot concesionat pentru construirea de 
spații comerciale in sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău, în suprafață de 20113 m.p. dl. Toader Horia 
este de părere că evaluarea nu reflectă valoarea corectă a terenului. 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 11 voturi pentru. 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 6 al 

ordinii de zi privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 3 (trei) loturi – terenuri concesionate 
pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, comuna Costești. Se consemnează că dl. Toader Horia se va abține 
de la vot pentru a nu fi în conflict de interese. 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 10 voturi pentru si 1 abținere, dl. Toader Horia. 
 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian prezinta punctul 7 al ordinii de zi aprobarea vanzarii unui 

teren - lot N14 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se 
afla edificata o constructie 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 10 voturi pentru si 1 abținere, dl. Toader Horia. 



 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian prezinta punctul 8 al ordinii de zi aprobarea vanzarii unui 

teren - lot M12 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se 
afla edificata o constructie 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 10 voturi pentru si 1 abținere, dl. Toader Horia. 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian prezinta punctul 9 al ordinii de zi aprobarea vanzarii unui 

teren - lot A2 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla 
edificata o constructie 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 10 voturi pentru si 1 abținere, dl. Toader Horia. 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian prezinta punctul 10 al ordinii de zi aprobarea vanzarii unui 

teren - lot A28 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se 
afla edificata o constructie 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 10 voturi pentru si 1 abținere, dl. Toader Horia. 
 
 
Domnul presedinte de sedinta Constantin Cristian prezinta punctul 11 al ordinii de zi aprobarea vanzarii unui 

teren - lot A29 apartinand domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se 
afla edificata o constructie 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 10 voturi pentru si 1 abținere, dl. Toader Horia. 
 
La punctul probleme curente, dl primar prezintă domnilor consilieri cererile preoților de la Parohia 

Spătaru prin care solicită sprijin financiar pentru realizarea amenajarea pardoselii de marmură și incălzirii in 
pardoseala, respectov Parohia Budișteni care solicit amenajarea unui birou și a unei magazii de lemne. 

D-na Preda Florentina este de părere că nu trebuie să se creeze un precedent. Dl primar spune că in 
buget sunt prevăzuti bani pentru culte. Dl Constantin Cristian consider ca toate parohiile trebuie aliniate din 
punct de vedere al investițiilor, prioritara în acest moment fiind cea de la Pietrosu. 

Dl. Toader Horia solicit să fie invitat si preotul de la Pietrosu la sedința urmăatoare. 
Dl. Moroianu Aurel este de părere să nu fie neglijată Parohia de la Costești doar pentru faptul că preotul 

de aici este foarte gospodar. 
Dl Tudose Ion insist să fie montate camera de supraveghere la intrarea/iesirea din localitati pentru a nu 

se mai arunca gunoaie. Dl primar răspunde că tocmai a avut loc o videoconferinta organizata de dl. prefect pe 
aceasta tema, unde au fost puse in discutie subiecte legate de montarea cemerelor de supraveghere, să se 
platrasca atat cat se aruncă, să se instituie o taxa pentru cei care nu au incheiate contracte.  

Dna Preda Florentina este de părere că daca se vor aplica amenzi, acest lucru ar diminua acest 
comportament, dar si ca trebuie organizata o campanile de informare mai amplă pe tema colectării deseurilor. 

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

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

	

	



	

	

	


