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PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 30.03.2021 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 87/23.03.2021, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit  in sedinta ordinara astazi, 30.03.2021, 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 

18.02.2021. Dupa prezentarea acestuia, procesul-verbal al sedintei ordinare a fost aprobat cu 12 voturi pentru și o 
abținere- Oprea Simona.  

In continuare, este supusă spre aprobarea consiliului local urmatoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal CONSTRUIRE HALĂ 

INDUSTRIALĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI și a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
generat de imobilul situat în T2, P24, comuna Costești, sat Spătaru, județul Buzău, inițiat de S.C. 
PANOSOL POWER S.R.L. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
2. Raport privind activitatea de stare civila desfasurata in anul 2020. 
3. 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 alegerea aprobarea Planului Ubanistic Zonal CONSTRUIRE HALĂ 
INDUSTRIALĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI și a Regulamentului Local de Urbanism aferent generat de 
imobilul situat în T2, P24, comuna Costești, sat Spătaru, județul Buzău, inițiat de S.C. PANOSOL POWER 
S.R.L. 
 Dl. Moroianu Aurel întreabă cine suportă cheltuielile aferente PUZ ului, iar dl primar răspunde că sunt 
suportate de inițiator. Dl Toader Horia ia cuvântul și întreabă dacă pentru construcția veche există autorizație de 
construire și menționează că inițiatorul trebuie să respecte și să construiască ceea ce este prevăzut în PUZ. 

 Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 9 voturi pentru și 4 abțineri – Oprea 
Simona, Toader Horia, Șerban Marian, Tudose Ion. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi doamna secretar general prezintă raportul privind activitatea de stare civilă 

desfășurată în anul 2020. 
 
La punctul probleme curente, dl. Moroianu Aurel întreabă dacă vor fi realizate lucrări de îmbunătățire la 

Grădinița Pietrosu. Dl. primar spune că vor fi prevăzute sume în buget în acest sens și de aceste lucrări se va 
ocupa școala. 

De asemenea, dl. consilier prezintă cazul social al d-lui Costea Constantin care în prezent se află internat 
într-o unitate spitalicească, iar dl primar precizează că acesta va beneficia de o masă caldă când va reveni la 
domiciliu. 

D-na Oprea Simona întreabă dacă vor fi prevăzuți bani în buget pentru refacerea trotuarelor. Dl primar 
raspunde că dacă trecerea de pietoni din fața primăriei va fi mutată, vor fi făcute și podețele  și trotuarele. 

Dl  Serban Marian întreabă care este situația actuală a sistemului de alimentare cu apă Costești si 
Pietrosu. Dl. primar răspunde că în bugetul Companiei de Apă a fost prevăzută suma de 150.000 lei pentru a 



aduce apa de  la Spătaru la stația de la Pietrosu. În bugetul nostru vor fi prevăzuți 400.000 lei pentru extinderea 
retelei de apă în Costești și Pietrosu, precum și 200.0000 lei pentru branșamente. 

Dl. Toader Horia propune să se întreprindă o acțiune de îngrijire cu cei de la ajutorul social constând în 
curățenie, văruit. De asemenea, acesta propune să se facă demersuri în vederea includerii comunei Costești în 
zona metropolitană  Buzău. 

În continuare, dl. primar anunță pe domnii consilieri că au fost sistate un număr de aproximativ 150 de 
dosare  de ajutor social, deoarece o parte dintre acestia nu s-au prezentat cu viza sau au refuzat un loc de muncă. 

Dl. Tudose Ion propune să se facă o intervenție cu autograderul si pe drumurile câmpului. 
Dl. Primar anunță că este posibil să se înființeze încă o trecere de pietoni în satul Spătaru. 
Dl Serban Marian întreabă daca la nivelul comunei Costesti au fost accesate proiecte pe GAL, dl. primar 

raspunde ca da, drumurile au fost realizate cu astfel de proiecte. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

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

	

	

	

	

	


