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CONSILIUL LOCAL  

 
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 31.08.2022 
 

In baza Dispozitiei primarului comunei Costesti, judetul Buzau nr. 214/25.08.2022, Consiliul Local 
Costesti s-a intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.08.2022 ora 15.00, in sala de sedinte a Consiliului Local 
Costesti.  

La sedință au fost prezenti fizic 12 consilieri locali și dl. Șerban Marian a fost prezent online prin 
aplicatia Whatsapp.  

Ședința începe cu prezentarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 28.07.2022. Dupa 
prezentarea acestuia nu au fost obiectiuni și procesul-verbal a fost supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 

 
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 atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru 

lunile septembrie-noiembrie  2022      Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
          4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționarii unor servicii juridice de consultanță, asistență 
juridică si de reprezentare a comunei Coștesti, județul Buzău; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Costești în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008”, pentru a vota prelungirea 

Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul 

Buzău 2016-2020;     

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

6. Probleme curente. 
 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

Dl primar prezintă punctul 1 al ordinii de zi 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 13 voturi pentru. 
 
 
 
 



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

atribuirea unui teren disponibil conform dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuințe proprietate personală. 

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 

desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local Costești pentru lunile septembrie-noiembrie  2022; 
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 achiziționarii unor servicii juridice de consultanță, asistență juridică si de reprezentare a comunei 
Coștesti, 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 5 al ordinii de zi privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Costești în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008”, pentru a vota prelungirea Strategiei de Dezvoltare a serviciului 

public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzău 2016-2020;     

 Acest proiect este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 
 
La punctul probleme curente, dl. Maxim Ciprian vine cu propunerea de a se monta o cameră de 

supraveghere la locul de joacă din satul Spătaru, iar dl. primar spune ca va avea în vedere această solicitare. 
Domnul Moroianu Aurel întreabă despre obiectul controlului efectuat de Apele Române pe raza satului 

Costești, dl. primar raspunde ca a fost vorba de o sesizare către persoane fizice care au construit 2 podețe peste 
Călmățui și au depozitat materiale de construcție în albia râului. 

Domnul. Toader Horia întreabă daca avem informări de la poliție despre evenimentele petrecute pe raza 
comunei, dl. primar răspunde că nu se întâmplă întotdeauna așa. 

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

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

 

 

 

 

 


