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PROCES-VERBAL  
incheiat la sedinta ordinară a Consiliului Local Florica  

din data de 14.08.2018 
 
        Sedinta Consiliului Local se desfasoara conform dispozitiei de convocare a 
Consiliului Local în sedinta ordinară emisa de primarul comunei, înregistrată la nr. 
88/08.08.2018. si a convocarii in sedinta a consiliului local transmisa consilierilor 
de catre secretarul delegat al comunei Florica cu adresa nr.1375/08.08.2018.  

La sedinta participa, fara drept de vot domnul Zaharia Ion primarul comunei 
Florica si doamna Lupu Marcelica Adriana secretar delegat al comunei. 
         Presedintele de sedinta domnul Lupu Cristian, prezinta consilierilor ordinea 
de zi si o supune aprobarii acestora, ordinea de zi fiind aprobata cu un număr de 9 
voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în 
funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Se prezinta Procesul Verbal al Consiliului Local din data de 12.07.2018 care 
a fost pus la dispozitia consilierilor locali in timp util- nefiind obiectiuni cu privire la 
continutul acestuia. 

Se aproba cu unanimitate de voturi ordinea de zi, dupa cum urmeaza: 
1. Proiectul de hotarare 	privind aprobarea rectificarii bugetului local si 

a Listei de Investitii pe anul 2018 
  

In continuare, presedintele de sedinta domnul Lupu Cristian, propune  
inceperea discutiilor pe baza proiectului de hotarare de pe ordinea de zi respectiv:  

1. Proiectul de hotarare 	privind aprobarea rectificarii bugetului local si 
a Listei de Investitii pe anul 2018 

Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, 
prezinta expunerea de motive la prezentul proiect de hotarare si raportul de 
specialitate, 
        Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu un 
numar de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 
consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă, în forma propusa de domnul 
primar. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume:  Proiectul de hotarare   
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a 
unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Florica, in suprafata de 
390.000 mp Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de 
hotarare, prezinta expunerea de motive si raportul de specialitate, facand 
urmatoarele precizari: 

,, este necesară dezmebrarea terenului aferent  în mai multe loturi conform 
regulilor cadastrale, dupa cum urmeaza : 

- dezmembrarea imobilului-teren situat in extravilanul comunei Florica, 
judetul Buzau cu numarul  cadastral 20457 inscris in Cartea Funciara numarul 
20457 constand in suprafata de 390.000 mp teren in 3(trei)  loturi nou formate, cu 
stare de proprietate neschimbata , dupa cum urmeaza: 
        -Lotul nr. 1 in suprafata de 388184 mp teren; 
        -Lotul nr. 2 in suprafata de 1714 mp teren; 
        -Lotul nr.3 in suprafata de 102 mp teren; 

        Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu 
un numar de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 
consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă, în forma propusa de domnul 
primar. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind 
alocarea sumei de 23.000 lei în vederea organizării  zilei comunei Florica 
,,SĂRBĂTOAREA GRÂULUI”, ediţia a XIII –a. 



Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, 
prezinta expunerea de motive si raportul de specialitate, mentionand ,, 
oportunitatea copiilor din cadrul Ansamblului folcloric,, Floare din campie ,, format 
din elevii Scolii Gimnaziale Florica sa se afirme pe plan local si judetean si sa 
interactioneze cu alte grupuri/ansambluri judetene, necesita  aprobareaConsiliului 
localin ceee ce priveste principalele manifestări cultural-artistice, sociale şi 
educative, repectiv, ziua comunei Florica ,,Sarbatoarea Graului,, editia a XIII-a,  
pentru a asigura suportul legal de susţinere financiară şi realizare a acestor 
manifestări ,, . 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, fiind aprobat cu un 
numar de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 
consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă, în forma propusa de domnul 
primar. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume: Proiectul de hotarare  
privind aprobarea  executiei bugetare la 29.06.2018. 

Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, 
prezinta expunerea de motive si raportul de specialitate, detaliind contul de 
executie. 

In incheierea sedintei s-au purtatt discutii referitoare la organizarea si 
desfasurarea in bune conditii a zilei comunei ,,Sarbatoarea  Graului,,. 

 Nemaifiind  luari de cuvant, presedintele de sedinta domnul Cana Viorel 
declara inchise lucrarile sedintei din data de 12.07.2018, multumind tuturor 
pentru colaborare, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

       Presedinte de sedintă,  
                       Consilier,  
                    Cana Viorel  
                                                                          Secretar delegat, 
             Lupu Marcelica-Adriana                    
 


