
JUDETUL BUZAU  
COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 31.03.2022 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 94/25.03.2022, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.03.2022 ora 15.00, in sala de sedinte a Consiliului Local 
Costesti.  

La sedință au fost prezenti 13 consilieri (dl Tudose Ion a participat prin mijloace electronice). 
Ședința începe cu prezentarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 28.02.2022. Dupa 

prezentarea acestuia au fost făcute câteva observații care au fost consemnate așa cum au fost ridicate 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 deblocării și utilizarii fondului de rulment din soldul Trezoreriei Buzău; 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării lotului A4, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat 
apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție; 

Initiator – Constantin Cristian – consilier local 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a lotului I42 în suprafață de 1000 m. p., teren 

concesionat apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție și 
vânzarea acestuia către domnul Șolea Marius-Emil; 

Initiator – Constantin Cristian – consilier local 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 17/28.02.2022 

pentru aprobarea costului mediu lunar și stabilirea contribuției financiare lunare de întreținere asumate prin contractul de 
furnizare a serviciilor sociale de către beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 65/2021 privind atestarea 

apartenenţei la domeniul public al comunei COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, a unor drumuri  de exploatare situate în 
extravilanul comunei Costesti, judetul Buzau; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat din comuna Costești pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

8. Raport anual al primarului comunei Costești privind starea economică, socială și de mediu a comunei Costești, 
județul Buzău pentru anul 2021; 

9. Raport anual al primarului comunei Costești privind gestionarea bunurilor comunei Costești, județul Buzău 
pentru anul 2021; 



10. Raport anual cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
pentru anul 2021; 

11. Raport anual privind activitatea de stare civilă pentru anul 2021; 
12. Probleme curente. 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Dl primar prezintă punctul 1 al ordinii de zi privind aprobarea deblocării și utilizarii fondului de rulment din 
soldul Trezoreriei Buzău; Dl Toader Horia întreabă care sunt obiectivele ce se au în vedere pentru a fi folosiți 
acești bani. Dl. primar răspunde că vor fi folosiți pentru obiectivele cuprinse în lista de investiții, cheltuielile 
respectând obietivele trecute în listă. 

 Proiectul de hotarare este supus la vot, acesta este fiind aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului consilier local Constantin Cristian pentru a prezenta punctul 

2 al ordinii de zi privind aprobarea vânzării lotului A4, în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat apartinând 
domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție.  

Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului consilier local Constantin Cristian pentru a prezenta punctul 

3 al ordinii de zi privind aprobarea raportului de evaluare a lotului I42 în suprafață de 1000 m. p., teren concesionat 
apartinând domeniului privat al comunei Costești,  județul Buzău, pe care se află edificată o construcție și vânzarea 
acestuia către domnul Șolea Marius-Emil. 

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 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. 

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 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 17/28.02.2022 pentru aprobarea costului mediu lunar 
și stabilirea contribuției financiare lunare de întreținere asumate prin contractul de furnizare a serviciilor sociale de către 
beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești.  Dl Toader Horia insistă să se facă 
adrese către primăriile de domiciliu ale unor beneficiari care locuiesc în alte localități prin care să se solicite ca 
acestea să suporte costurile cu internarea în Camin. Dl primar răspunde că o să se dea curs acestei inițiative. 

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

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 6 al ordinii de zi privind 
revocarea Hotărârii Consiliului Local Costești nr. 65/2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei 
COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, a unor drumuri  de exploatare situate în extravilanul comunei Costesti, judetul Buzau.  

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

Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta punctul 7 al ordinii de zi privind 
aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna 
Costești pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022.  

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



La punctul probleme curente, domnul primar anunță pe domnii consilieri că avem déjà proces-verbal de 
predare-primire de la OCPI pentru un număr de 1564 cărti funciare. 

În continuare au fost prezentate rapoartele de activitate aferente anului 2021, dl. primar precizând că au 
fost realizate obiectivele cuprinse în lista de investiții, plus cele 3 cereri de finanțare depuse în cadrul 
Programului Anghel Saligny. 

Dl. Moroianu Aurel precizează că apa are o calitate proastă și nu poate fi folosită. Dl primar spune că se 
fac demersuri pentru predarea Sistemului la Compania de apă. 

Dl. Moroianu Aurel solicită, de asemenea, un raport de activitate al casierului de la Serviciul de 
Salubrizare pe ultimele 3 luni. 

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

 

 

 

 

 


