
JUDETUL BUZAU  
COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 30.06.2022 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 166//24.06.2022, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.06.2022 ora 15.00, in sala de sedinte a Consiliului Local 
Costesti.  

La sedință au fost prezenti fizic 12 consilieri locali, doamna Preda Florentina a fost absentă. La lucrările 
ședinței participă si domnul consilier juridic Stoian Andrei-Liviu. De asemenea, la ședință nu participă domnul 
primar, acesta fiind în concediu de odihnă. 

Ședința începe cu prezentarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 26.05.2022. Dupa 
prezentarea acestuia nu au fost obiectiuni și procesul-verbal a fost supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. 

 
In continuare, domnul viceprimar anunță că în cadrul ședinței va fi prezentată Decizia nr. 34/2022 a 

Camerei de Conturi Buzău în urma controlului efectuat la entitatea noastră în perioada aprilie-mai 2022. 

Este supusă spre aprobarea consiliului local urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al comunei Costești, județul Buzău a unui bun 

imobil; 
Inițiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a lotului E5, în suprafață de 995 m. p., teren 
concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o 
construcție și aprobarea vânzării acestui lot către domnul Bratosin Virgil-Paraschiv; 

Initiator – Constantin Cristian – consilier local  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Costești este membru asociat; 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți 
obiectivului de investiții Amenajare trotuare pietonale în sat Costești, comuna Costești, județul Buzău 

 Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 1000 lei domnului Caloean Mihai-Dragoș 

pentru rezultatele desebite obținute la învățătură pe parcursul anilor de liceu în cadrul Colegiului Național 
”Mihai Eminescu” Buzău 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
6. Probleme curente. 
 

Ordinea de zi suplimentată este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Dl viceprimar prezintă punctul 1 al ordinii de zi privind atestarea la domeniul privat al comunei Costești, 
județul Buzău a unui bun imobil; 

 Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 12 voturi pentru. 
 



 
 
 
 
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului consilier Constantin Cristian pentru a prezenta punctul 2 al 

ordinii de zi privind aprobarea raportului de evaluare a lotului E5, în suprafață de 995 m. p., teren concesionat 
apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție și 
aprobarea vânzării acestui lot către domnul Bratosin Virgil-Paraschiv. 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. 
 
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar  pentru a prezenta punctul 3 al ordinii de zi 

privind aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 
2009” la care comuna Costești este membru asociat; 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. 
 
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta punctul 4 al ordinii de zi 

privind indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferenți obiectivului de investiții Amenajare 
trotuare pietonale în sat Costești, comuna Costești, județul Buzău 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. 

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta punctul 5 al ordinii de zi 
privind acordării sumei de 1000 lei domnului Caloean Mihai-Dragoș pentru rezultatele desebite obținute la 
învățătură pe parcursul anilor de liceu în cadrul Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Buzău 

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. 
 
În continuare este prezentată în fața Consiliului Local Decizia nr. 34/2022 a Camerei de Conturi Buzău 

în urma controlului efectuat la entitatea noastră în perioada aprilie-mai 2022. 
 
La punctul probleme curente, dl. Moroianu Aurel solicita procesul-verbal de recepție la obiectivul de 

investății prin care a fost realist Acoperișul la sediul Primăriei. 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   SECRETAR GENERAL, 
OPREA SIMONA                                         STAN NICOLETA-MONICA 
 

 

 

 

 

 


