
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOPĂTARI

JUDEȚUL BUZĂU

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat astăzi 03.06.2022 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei
Lopătari.

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția primarului comunei Lopătari nr.
108/30.05.2022.

La lucrările ședinței au participat de drept:  dl.primar Constantin Claudiu, d-na
Drăgan Emilia - secretarul general al comunei, d-na Stoicescu Viorica - inspector, dl.
Posobescu Dănuț - șef birou financiar contabil, d-na  Andrei Lăcrămioara - referent
asistent.

De asemenea a participat și cetățeanul Dragomir Florin.

După efectuarea apelului nominal și consemnarea în caietul de prezență, secretarul
general informează că la această ședință participă 13 consilieri locali din totalul de
13, 9 consilieri locali prezenți fizic și 4 consilieri locali participă online, ședința fiind
legal constituită.

Nr.
crt

Numele și prenumele
consilierului local

Formațiune
politică

Prezență

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

prezent online

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

prezent

3. MANOLACHE MIOARA Alianța
USR PLUS

prezent online

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

prezent

5. UNGUREANU MARIUS ALIN Alianța
USR PLUS

prezent

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

prezent

7. LEFTER VASILE PSD prezent

8. PANĂ RADU ȘERBAN PSD prezent online
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9. ZOTA ELENA MIHAELA PSD prezent

10. ZOTA ION PSD prezent

11. PERȚEA DANIEL VASILE PSD prezent online

12. CRĂCIUN GEORGICĂ PNL prezent

13. MARCU IONUȚ PNL prezent

Lucrările ședinței sunt deschise cu alegerea unui nou președinte de ședință. Dl.
consilier Gherghe Ion propune ca președinte de ședință pe d-na consilier Zota Elena
Mihaela. Această propunere este susținută cu 7 voturi pentru, dar d-na consilier Zota
Elena Mihaela își rezervă dreptul de a refuza, propunând pe d-na Manolache Mioara
președinte de ședință. D-na consilier Manolache Mioara refuză să fie președinte de
ședință justificând această decizie prin faptul că nu este prezentă fizic. D-na consilier
Șoimaru Maria propune pentru funcția menționată pe domnul Crăciun Georgică,
acesta refuzând numirea dar în același timp propune președinte de ședință pe dl
consilier Zota Ion. Dl consilier Zota Ion refuză numirea. Dl. consilier Crăciun
Georgică îl propune în funcția de președinte de ședință pe dl. consilier Buna
Cristinel, acesta refuzând numirea cu mențiunea că este posibil ca la viitoarele
ședințe să nu poată participa fizic din cauza serviciului. D-na consilier Șoimaru Maria
propune ca dl. Gherghe Ion să fie președinte de ședință.

Dl consilier Zota Ion reproșează d-lui primar faptul că în luna mai 2022 Consiliului
Local nu a fost convocat în ședință și propune organizarea unei sesiuni
extraordinare la o dată convenită unanim.

În continuare se revine la propunerea d-nei Șoimaru Maria cu privire la desemnarea
d-lui Gherghe Ion ca președinte de ședință.Propunerea este aprobată cu 13 voturi.

Președintele de ședință dă citire ordinii de zi și anunță că aceasta este suplimentată
cu încă două proiecte și anume :

-proiect de hotărâre privind implementarea obiectivului de investiții „Stații de
încărcare mașini electrice în comuna Lopătari”

Referitor la acest proiect dl. primar aduce la cunoștință domnilor consilieri că a fost
finalizat devizul general,urmând a fi aprobat. Este un proiect strategic având în
vedere direcția spre care se îndreaptă turismul local și mai ales că se discută tot
mai des despre diminuarea rezervei de combustibili fosili.

-proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Elaborarea
în format digital a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism:
Plan Urbanistic General în cadrul UAT Lopătari, județul Buzău” din cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte
„COMPONENȚA 10 - Fondul Local”. Față de acest proiect dl. primar afirmă că
s-au făcut demersuri de anul trecut pentru realizarea Planului Urbanistic
General, iar finanțarea prin PNRR ar reprezenta o oportunitate extraordinară
bugetul local pentru că s-ar elibera sumele deja alocate acestui proiect.
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Se supune la vot ordinea de zi inițială și este aprobată conform tabelului:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

PENTRU

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

PENTRU

7. LEFTER VASILE PSD ABȚINERE

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD PENTRU

9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD PENTRU

10. ZOTA ION PSD PENTRU

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD PENTRU

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată cu cele două proiecte și este aprobată
conform tabelului:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

PENTRU

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

PENTRU

7. LEFTER VASILE PSD ÎMPOTRIVĂ

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD ABȚINERE
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9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD ÎMPOTRIVĂ

10. ZOTA ION PSD ÎMPOTRIVĂ

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ABȚINERE

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU

Față de ordinea ședinței prezentată în forma finală, doamna consilier Zota Elena
Mihaela spune că li se forțează mâna consilierilor băgâdu-li-se sub nas diferite
proiecte pe care nu au timp să le studieze. Dl. primar răspunde în sensul că aceste
ultime două proiecte au fost finalizate cu câteva ore înaintea ședinței și aprobarea lor
reprezintă un pas în dezvoltarea pe termen lung a localității Lopătari. D-na consilier
Zota Elena Mihaela spune că pentru aceste două proiecte s-ar fi putut face o ședință
de îndată.

Cetățeanul Dragomir Florin solicită să i se acorde cuvântul iar dl. președinte de
ședință Gherghe Ion îi răspunde că i se va acorda cuvântul la sfârșitul ședinței.

Dl. primar îi întreabă pe domnii consilieri despre avizele de la comisii. Dl. consilier
prof. Lefter Vasile răspunde în sensul că avizele consultative sunt negative deoarece
comisiile au fost prezente în minoritate.

În continuare dl. președinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a da citire
proiectelor inițiale de pe ordinea de zi.

1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
Lopatari în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară „Buzău
2008’’ să voteze pentru aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație.

Este o procedură formală și consiliul local trebuie să dea o hotărâre în acest sens.

Nu sunt purtate discuții, acest proiect fiind aprobat conform tabelului:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

PENTRU

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

PENTRU

7. LEFTER VASILE PSD ABȚINERE
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8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD ABȚINERE

9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD
ABȚINERE

10. ZOTA ION PSD
ABȚINERE

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ABȚINERE

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU

2.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru
cumpărarea de cărți - premii școlare. Cărțile vor ajunge la elevi în cadrul festivității
de premiere de la fiecare școală.Suma acordată este de 10.000 lei, acești bani ar
trebui să ajungă și pentru recompensarea elevilor care au obținut rezultate excelente
la olimpiadele școlare. D-na consilier Zota Elena Mihaela se abține la acest proiect
doar din perspectiva părintelui ce are copil premiat la olimpiadă, pentru a nu se crea
discuții.

Nu sunt alte discuții și proiectul este votat după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

PENTRU

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

PENTRU

7. LEFTER VASILE PSD PENTRU

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD PENTRU

9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD PENTRU

10. ZOTA ION PSD PENTRU

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ABȚINERE

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU
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3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului
comunei Lopătari, aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții.

În ceea ce privește acest proiect, dl. primar comunică faptul că au intervenit
schimbări în structura organigramei prin desființarea a două posturi vacante și
înființarea unor noi posturi și anume:
- Un post de șofer pentru autobasculantă, pentru că este nevoie de acesta la
compartimentul de gospodărire având în vedere că s-au făcut achiziții de utilaje care
să deservească într-un mod cât mai util nevoile acestui sector.
- Un post de asistent comunitar, dacă până acum nu a mai funcționat un astfel de
post la noi în comună, dl. primar consideră oportun să avem un asistent comunitar,
care să facă parte din structura compartimentului de Asistență Socială și care să
facă atât muncă de teren cât și muncă de birou atunci când volumul de lucru este
mare cum sunt perioadele de depunere a dosarelor pentru încălzire sau campaniile
umanitare. Avem un grad ridicat de îmbătrânire a populației iar asistentul comunitar
se poate deplasa pe teren pentru a ajuta persoanele vârstnice în rezolvarea unor
nevoi pregnante ce apar odată cu vârsta.

Totodată dl. primar informează că anul trecut a fost inițiat un demers la nivel de
județ, în colaborare cu DSP, pentru a face parte dintr-un proiect finanțat prin PNRR
și anume înființare de Centre Comunitare Integraliste alături de alte UAT-uri și am
fost recent anunțați că UAT Lopătari este eligibilă pentru această finanțare. Nu avem
toate detaliile, ghidul pentru această axă nu a fost încă publicat dar este bine că am
fost selecționați printre localitățile ce vor primi această finanțare. Aceste centru are
nevoie de oameni dedicați și asistentul comunitar poate gestiona activitatea din
cadrul acestui proiect.

Posturile desființate sunt cele vacante și anume cel de Referent Cultural și Referent
Superior, nu erau ocupate de nimeni, sarcinile acestora fiind preluate de alți angajați
din cadrul aparatului administrativ al UAT Lopătari. Această reorganizare este
oportună pentru că deblochează niște proiecte și inițiative benefice pentru comuna
noastră.

În continuare președintele de ședință întreabă dacă sunt discuții față de acest proiect
de hotărâre.

Dl. consilier Zota Ion întreabă pentru cine se face postul de bibliotecar în condițiile în
care acest post a fost desființat anterior, după care a fost realizat un regulament de
funcționare a bibliotecii. Dl. primar răspunde în sensul că problema semnalată de dl.
consilier Zota Ion este legată de alt proiect de pe ordinea de zi.

O altă problemă semnalată de dl. consilier Zota Ion este desființarea postului de
Referent Cultural, acesta gestionând activitatea căminelor culturale din comună.
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Dl. primar răspunde că activitatea căminelor culturale este scăzută față de anii
trecuți, astfel încât aceasta a putut fi preluată de viceprimarul comunei.

Referitor la proiectul prezentat, dl. consilier Buna Cristinel spune că în ceea ce
privește modificările aduse organigramei, este de acord doar cu înființarea postului
de șofer pentru autobasculantă.

Dl. primar spune că regretă faptul că membrii consiliului local nu văd importanța
înființări Centrului Comunitar dar respectă acestă decizie.

Nu mai sunt alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și este votat conform
tabelului:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

ABȚINERE

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

ABȚINERE

7. LEFTER VASILE PSD ÎMPOTRIVĂ

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD ÎMPOTRIVĂ

9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD ÎMPOTRIVĂ

10. ZOTA ION PSD ÎMPOTRIVĂ

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ÎMPOTRIVĂ

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL ÎMPOTRIVĂ

13. MARCU IONUȚ PNL ÎMPOTRIVĂ

În continuare se dă citire proiectului de hotărâre pentru modificarea HCL
nr.15/30.03.2022 privind valorificarea prin licitație publică a unei mase lemnoase. Au
fost scoase atunci patru APV-uri pentru a putea exploata lemnul din pădurea
aparținând UAT Lopătari. Am primit o adresă de la Ocolul Silvic Nehoiu prin care
suntem informați că pentru două APV-uri există suprapuneri de proprietăți și cel mai
bine este să nu le includem în exploatare până nu se clarifică situația.
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Nu sunt discuții și proiectul este votat după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

PENTRU

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

PENTRU

7. LEFTER VASILE PSD ABȚINERE

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD ABȚINERE

9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD
ABȚINERE

10. ZOTA ION PSD
ABȚINERE

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ABȚINERE

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU

Dl. președinte de ședință Gherghe Ion dă cuvântul domnului primar pentru a
prezenta proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Bibliotecii comunale Lopătari.

Dl. primar spune că a început de anul trecut un proces de reorganizare a bibliotecii.
S-a primit de la o asociație, cu titlu gratuit, două laptopuri, un video-proiector și un
sistem audio pentru dotarea bibliotecii. De asemenea, s-a început tot cu finanțare de
la această asociație refacerea rafturilor deoarece erau vechi și riscau să se
prăbușească. S-a reușit scoaterea unor cărți din inventar deoarece erau vechi și
destul de degradate. Acest lucru s-a făcut cu ajutorul celor de la Biblioteca
Județeană. Următorul pas este elaborarea regulamentului în care se detaliază
activitățile care au loc în Biblioteca Comunală. Având în vedere că se citește tot mai
puțin iar numărul cărților împrumutate este tot mai mic este necesară diversificarea
activităților desfășurate în bibliotecă. După ce se termină inventarul, amenajarea
spațiului și este aprobat regulamentul se poate discuta și despre postul de
bibliotecar.

Dl primar spune că discuțiile despre postul de bibliotecar au mai fost și dânsul
consideră că nu era nevoie de acest post atât timp cât biblioteca nu este pusă la
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punct. Dl primar consideră că în câteva luni spațiul unde funcționează biblioteca v-a
fi gata iar activitățile cu copii și adulții vor putea fi reluate.

Dl președinte de ședință Gherghe Ion întreabă dacă sunt discuții pe vis-a-vis de
acest proiect de hotărâre.

D-na consilier Zota Elena Mihaela remarcă faptul că atât timp cât la bibliotecă nu
este un om dedicat, care să promoveze și să atragă cititorii, rămân doar niște rafturi
cu cărți. În calitate de consilier local solicită un raport de activitate al bibliotecii
comunale din care să reiasă câte cărți s-au împrumutat în anul 2021, câți cititor au
fost, cine s-a ocupat și care este activitatea persoanei care a fost delegată să facă
această muncă pentru care e nevoie de competențe dobândite prin școală și prin
experiență.

Dl. primar răspunde că se poate face un raport de activitate, este cunoscut faptul că
de activitatea bibliotecii comunale s-a ocupat un funcționar din cadrul primăriei
Lopătari, al cărui nume și număr de telefon a fost permanent afișat pe ușa bibliotecii.

Dl. consilier Zota Ion spune că este dispus să facă voluntariat la bibliotecă deoarece
biblioteca comunală D.Serbescu are un fond de carte extraordinar de valoros.

Dl. primar răspunde că este deschis acțiunilor de voluntariat în ceea ce privește
activitatea bibliotecii comunale.

Dl. viceprimar Oancea Marian este de acord cu acest regulament cu mențiunea ca la
capitolul 4, art.33) să se specifice că persoana din cadrul primăriei care se ocupă
acum de bibliotecă să rămână în continuare.

Nu sunt discuții și proiectul este votat după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

PENTRU

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

PENTRU

7. LEFTER VASILE PSD ÎMPOTRIVĂ

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD ÎMPOTRIVĂ
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9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD ÎMPOTRIVĂ

10. ZOTA ION PSD ÎMPOTRIVĂ

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ABȚINERE

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU

În continuare se revine le cele două proiecte de hotărâre care au suplimentat
Ordinea de zi a ședinței CL și anume:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivul Stații de încărcare mașini electrice
în comuna Lopătari. Aici este nevoie de devizul necesar pentru a depune proiectul la
AFM. Proiectul a fost inițiat anul trecut și este nevoie de deviz, pentru ca ulterior să
fie finalizat studiul de fezabilitate care va fi pus la dispoziția domnilor consilieri.
Devizul general detaliază costurile acestui obiectiv, termenul de depunere este 12
iunie și valoarea totală este de 416 mii lei. Fondurile sunt 100% nerambursabile de
la AFM și e bine ca noi să fim pregătiți chiar dacă deocamdată nu avem mașini
electrice la Lopătari. Un astfel de obiectiv ne poate pune pe harta unor excursii
organizate la nivelul Ținutului Buzăului.

Dl. consilier Ungureanu Alin întreabă cine este responsabil cu întocmirea și
depunerea devizului pentru acest proiect, dacă fondurile alocate de AFM acoperă în
totalitate costurile acestuia și dacă primăria comunei Lopătari trebuie să mai aloce
alte sume din bugetul local pentru acest obiectiv.

Dl. primar răspunde că acesta este realizat de către un proiectant cu care avem
contract în acest sens și în principiu nu vor fi alocați alți bani din bugetul local.

D-na consilier Zota Elena Mihaela întreabă dacă există riscul ca acest proiect să nu
fie aprobat, ceea ce ar duce la pierderea banilor alocați din bugetul local pentru
studii și consultanță.

Ne-ați spus că sunteți sigur că acest proiect va trece și că bugetul local nu va fi
influențat de acest proiect.

Dl. primar răspunde că la orice proiect există un risc dar acest lucru nu înseamnă că
trebuie să stăm pe loc pentru și să nu ne asumăm niciun risc.

În urma materialelor prezentate de dl. primar la acest proiect, cetățeanul Dragomir
Florin fiind prezent în sală, ia cuvântul și spune că nu vede urgența acestui obiectiv,
și contrazice cele afirmate de către dl. primar. Acesta dorește unele lămuriri în ceea
ce privește firma care oferă consultanță, precum și în ceea ce privește cheltuielile
care s-au făcut în cadrul studiului de fezabilitate.
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Dl. primar îi recomandă d-lui Dragomir Florin să fie mai atent la temeiul acuzelor pe
care i le aduce.

Tot dl. Dragomir Florin reclamă faptul că Raportul Anual de Activitate al domnului
primar nu este publicat pe site-ul primăriei.

Dl. primar îi răspunde să verifice mai atent și va vedea că acest raport este deja
publicat.

Nu sunt alte discuții și proiectul este votat conform tabelului:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

ABȚINERE

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

ABȚINERE

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS ABȚINERE

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

ABȚINERE

7. LEFTER VASILE PSD ÎMPOTRIVĂ

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD ÎMPOTRIVĂ

9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD ÎMPOTRIVĂ

10. ZOTA ION PSD ÎMPOTRIVĂ

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ABȚINERE

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU

Se trece în continuare la ultimul proiect pe ordinea de zi este respectiv aprobarea
participării în cadrul proiectului „Elaborarea în format digital a documentațiilor de
amenajare a teritoriului și de urbanism: Plan Urbanistic General în cadrul UAT
Lopătari, județul Buzău” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în
cadrul apelului de proiecte „COMPONENTA 10 - Fondul Local”

În urma prezentării acestor materiale dl. consilier prof. Lefter Vasile întreabă în ce
bază solicităm finanțare externă având în vedere interdicția de accesare a fondurilor
Europene.
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Dl. primar răspunde că s-a reușit obținerea certificatului fiscal cu zero ceea ce
ne permite accesarea de fonduri. Cu acest certificat fiscal ne-am prezentat la
AFM și la GAL.

Acest proiect este aprobat conform tabelului:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
consilierului
local

Formațiune
politică

OPȚIUNE VOT

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE

1. OANCEA MARIAN Alianța
USR PLUS

PENTRU

2. GHERGHE ION Alianța
USR PLUS

PENTRU

3. MANOLACHE
MIOARA

Alianța
USR PLUS

PENTRU

4. ȘOIMARU MARIA Alianța
USR PLUS

PENTRU

5. UNGUREANU
MARIUS ALIN

Alianța
USR PLUS

PENTRU

6. BUNA CRISTINEL Alianța
USR PLUS

PENTRU

7. LEFTER VASILE PSD ÎMPOTRIVĂ

8. PANĂ RADU
ȘERBAN

PSD ÎMPOTRIVĂ

9. ZOTA ELENA
MIHAELA

PSD ÎMPOTRIVĂ

10. ZOTA ION PSD ÎMPOTRIVĂ

11. PERȚEA DANIEL
VASILE

PSD ABȚINERE

12. CRĂCIUN
GEORGICĂ

PNL PENTRU

13. MARCU IONUȚ PNL PENTRU

Se supune la vot procesul verbal din ședința ordinară din luna aprilie  2022 și este
aprobat în unanimitate.

În continuare se trece la probleme curente.

Dl. consilier Zota Ion propune ca beneficiari Lg 416/2001, persoane apte de muncă,
să presteze muncă în folosul comunității pe traseul ce duce spre obiectivul turistic
Focul Viu, pentru a drena apa ce stagnează deteriorând acest drum.

Dl. primar prezintă solicitarea unor cetățeni din cătunul Jurubești care doresc
desființarea sau relocarea vechii punți pietonale.
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Dl. consilier Lefter Vasile spune că aceasta a fost construită cu ajutorul cetățenilor și
cel mai bine ar fi ca aceasta să fie reparată.

Dl. primar prezintă de asemenea două solicitări de ajutor de urgență respectiv
Herăscu Miron în vederea decesului mamei sale și Bîsceanu Doina care solicită
acest ajutor în urma unui incendiu la locuința personală.

Aceste cereri s-au aprobat după cum urmează:

-pentru ajutor în vederea decesului se acordă suma de 600 lei iar pentru pentru
reparațiile necesare în urma incendiului se acordă suma de 1000 lei.

Tot în consiliul local este discutată și cererea preotului paroh Palade Victor prin care
solicită 500 mp teren în satul Plaiul Nucului, în vederea construirii noii biserici.

Dl. consilier Lefter Vasile menționează că prin Hotărâre de Consiliu Local s-a acordat
1000 mp teren cu titlu gratuit parohiei Fundata. Dl. primar propune dezbaterea
subiectului cu toți consilierii locali în funcție, într-o ședință ulterioară.

Dl. consilier Gherghe Ion propune să se acorde o sumă de bani persoanei Dobrotă
Stana care a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani.

Dl. primar propune un proiect de hotărâre privind acordarea acestor ajutoare. În
principiu s-a aprobat suma de 600 lei persoanelor ce au atins vârsta de 100 de ani.

Dl. consilier Cristinel Buna solicită repararea sălii de bibliotecă din cadrul școlii
gimnaziale Plaiul-Nucului.

Dl. primar îi solicită un necesar de materiale și îi propune să se ocupe de această
situație cu sprijinul d-lui viceprimar, cu ajutorul primăriei și din donații, așa cum s-au
realizat progrese la biblioteca comunală.

Dl. primar își prezintă demisia în fața consiliului local Lopătari, aducând la cunoștință
publică, că dl. viceprimar îi  va prelua atribuțiile până la alegeri, conform legii.

Drept pentru care președintele  declară închise lucrările ședinței.

Președinte de ședință
Consilier,
Gherghe Ion

Secretar General,
Drăgan Emilia

Întocmit,

Andrei Lăcrămioara
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