PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27.02.2009
Azi data de mai sus la sediul Primariei comunei Odaile,judetul Buzau are loc
sedinta ordinara a Consiliului local la care participa un numar de 9 consilieri din
totalul de 9 existenti in componenta acestuia.
Deasemeni la sedinta participa primarul, si alti invitati care prin activitatea ce
o desfasoara isi aduc contributia la dezbaterile problemlor supuse analizei ordinei de
zi.
D-l secretar supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare,care este
aprobat in unanimitate de voturi.
D-l presedinte de sedinta anunta urmatoarea ordine de zi :
sediul Primariei,cu urmatoarea ordine de zi:
1.Hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat aferente anului
2009.
2.Hotarare privind stabilireea taxei de inchiriere a
buldoexcavatorului;
3Hotarare privind buna gospodarire a localitatii Odaile pe anul
2009;
4.Hotarare privind inregistrarea si radierea vehicolelor pentru
care nu exista obligatia inmatricularii.
5.Hotarare privind utilizarea sumei de 25.000 lei din fondul
de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă ;
6.Hotarare privind inchiderea exercitiului bugetar pentru
anul 2009.
7.Diverse
Ordinea de zi este supusa votului si aprobata cu 9 voturi pentru.
D-l presedinte de sedinta da cuvantul pe rand initiatorilor de proiecte de
hotarari pentru a le prezenta sedintei consiliului local
.Dupa audierea materialelor prezentate la ordinea de zi a sedintei Consiliului
local ,d-l presedinte de sedinta da cuvantul D-lor consilieri pentru a participa la
dezbateri.
1.D-l Costea Constantin multumeste pentru invitatia la sedinta de astazi si
apreciaza calitatea materialelor prezentate in cadrul sedintei.D-l primar in Raportul
sau a prezentat lucrurile critic si autocritic,realizari si neanpliniri ale anului
2007.Arata ca la Scoala Odaile activitatea se desfasoara in conditii vitrege.Datorita
lucrarilor de reparatii la actualul local al Scolii s-a perturbat procesul de
invatamant.Mai solicita o sala de clasa pentru desfasurarea normala a cursurilor
scolare.Propune acordarea tichetelor cadou pentru cadrele didactice
1.D- l Grama Tache Cristache ,ureaza d-lui director de scoala succes in noua
functie si il asigura ca Consiliul local il va sprijini in activitatea ce o desfasoara.Isi

exprima regretul ca noi consilierii si Primaria in general nu suntem pusi in slujba
cetateanului,nu facem totul pentru bunul mers al treburilor comunei.Cere inca
odata relatii d-lui primar daca comuna Cozieni a initiat proiectul de hotarare privind
reabilitarea drumului DC 84 pana la Trestia.Aduce la cunostinta consilierilor ca s-a
licitat lucrarile pentru drumul dc182 Lacu-Scorosesti Suchea de Canesti,licitatie pe
care a castigato tot CONFERIC,al carui sef este d-l Nicolae.Nu s-a reespectat
hotararea Consiliului local anterioara prin care s-a stabilit ca fiecare consilier sa
raspunda pentru balastarea cate unui sector de drum.S-a facut totul la
intamplare,masinile nu s-au incarcat la capacitatea lor.Este de acord cu
Regulamentul cadru de organizare si functionare al Bibliotecii comunale.Propune
mutarea dispensarului in localul nou in cel mai scurt timp.
2.D-l Buzoianu Emanoil este de acord proiectul de hotarare prezentat la
ordinea de zi.Nu este multumit de activitatea bibliotecii,nu se face popularizarea
cartilor nou aparuite si de o importanta deosebita.Considera ca ar fi bine sa deviem
drumul de la Scorosesti pe drumu vechi,deoarece este o panta in lung ce nu prezinta
prea mult pericol comparativ cu drumul actual.Intreaba pe d-l primar cand se va face
punerea in posesie la padure.
3.D-l Dascalu Costica-apreciaza activitatea d-lui director Costea Constantin,ca
fiind una ireprosabila.Informarea acestuia a scos in relief stadiul invatamantului in
anul scola 2007-2008 de la nivelul Scolii Generale Odaile.Referitor la proiectul de
hotarare pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a
bibliotecii comunale,arata ca este de acord cu acesta.Biblioteca trebuie sa aiba un
spatiu adecvat pentru functionarea in bune conditii.Spetiul actual este impropriu
functionari ei.Propune sa se faca urgent santurile de scurgere a apei
pluviale,deoarece daca va ploua tot balastul de pe drum va fi carat la vale de ploi.
4.Apreciaza calitatea materialelor prezentate in sedinta Consiliului local de
astazi si este de acord cu acestea.Propune alocarea de bani din buget pentru
procurarea materialelor didactice.Este multumit de aportul adus de d-l primar in
ceace priveste reabilitarea Scolii Odaile.
5.D-l director Costea Constantin –este multumit de faptul ca d-nii consilierii se
preocupa de bunul mers al activitatii scolare.Multumeste d-lui primar ca a reusit sa
demareze lucrarii de reabilitare a scolii.
6.D-l Minoiu Ionel apreciaza materialele prezentate in sedinta Consiliului
lopcal de astazi. Biblioteca trebuie sa aiba un spatiu adecvat pentru functionarea in
bune conditii,deoarece pana acum s-a mutat dintr-un loc in altul fara ca sa aiba un
spatiu corespunzator.Propune balastarea satului Capu Satului,deoarece din cauza
drumului rau au plecat multi tineri si vor mai pleca din acest sat.
6.D-l primar-Badescu Vladimir-,subliniaza necesitatea proiectelor de hotarari
supuse dezbaterii si aprobarii Consiliului local,proiecte de hotarari care necesita un
important efort in activitatea viitoare.Consiliul local Cozieni a fost de acord si a
aprobat proiectul de hotarare privind reabilitarea DC-84 pana la Trestia de
Cozieni.Problema balastarii drumului comunal si a celor satesti cuprine in hotarare
nu este chir atat de simpla,va trebui sa urmarim indeaproepe cantitatea de balast care

se va cara nu numarul de curse efectuate,deoarece o sa ne pacalim.O persoana
responsabila trebuie sa stea permanent la escavatorul –vola incarcatoare- pentru a sti
exact cantitatea de balast incarcata pe fiecare masina. In continuare da raspuns la
intrebarile puse de domnii consilieri pe parcursul dezbaterilor.
D-l presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarari de la punctul 1,
supus dezbaterii sedintei Consiliului local de astazi ,care este aprobat cu un numar
de 9 voturi pentru.
Nemai fiind discutii, d-l presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei
Consiliului local de astazi.
Presedinte de sedinta,
Minoiu Ionel

Secretar,
Constantin Somoiag

