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PROCES-VERBAL	
incheiat	la	sedinta	ordinară	a	Consiliului	Local	Florica	

din	data	de	16.02.2018	
	
								Sedinta Consiliului Local se desfasoara conform dispozitiei de convocare a Consiliului 
Local în sedinta ordinară emisa de primarul comunei, înregistrată la nr. 33/08.02.2018 si 
a convocarii in sedinta a consiliului local transmisa consilierilor de catre secretarul delegat 
al comunei Florica cu adresa nr. 266/09.02.2018.  

La sedinta participa, fara drept de vot domnul Zaharia Ion primarul comunei Florica 
si doamna Lupu Marcelica Adriana secretarul delegat al comunei. 
         Presedintele de sedinta domnul Cristinescu Nicolae, 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 17.01.2018 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.Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat public al  
comunei Florica, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de 
Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini. 
        2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Consiliului  Local al comunei 
Florica  pe anul 2018  . 
        3. Proiect de hotarare privind rezilierea Contractului de asociere in 
participatiune  si de constituire a dreptului de uzufruct autentificat sub nr. 
1021/2012 de BNPA Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca incheiat intre Consiliul 
Local Florica si  S.C. Agrilatino S.A 
        4. Proiect de hotarare privind privind transformarea  unei functii publice de 
executie din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Florica, judeţul Buzau, in functie contractuala. 
        5. Proiect de hotarare privind aprobarea  executiei bugetare la 31.12.2017. 
        6.Prezentarea Raportului privind transparenţa decizională, conform Legii nr. 
52/2003 în anul 2010 la nivelul Consiliului Local al comunei Florica. 
      7. Prezentarea de către primarul comunei Florica, Raportul anual privind starea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Florica, 
conform art. 63, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulerioare. 
    8. Prezentarea raportului de activitate al domnului Tirifan Ionel având funcţia 
de viceprimar la Primăria comunei Florica, judeţul Buzău. 
   9. Prezentarea Raportului anual de activitate de către Comisiile de specialitate 
din cadrul Consiliului Local al comunei Florica precum şi Rapoartele privind 
problemele supuse dezbaterii consiliului local. 

10. Prezentarea Raportului anual de activitate al membrilor Consiliului Local al 
comunei Florica, judeţul Buzău. 

In continuare presedintele de sedinta domnul Cristinescu Nicolae, propune  
inceperea discutiilor pe baza proiectului de hotarare de pe ordinea de zi respectiv: Proiect 
de hotarare privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Florica, 
aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si 
functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini; domnul primar 
Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta expunerea de motive 
la prezentul proiect de hotarare. 



        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:  Proiect de hotarare privind 
aprobarea bugetului Consiliului  Local al comunei Florica  pe anul 2018, domnul 
primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta expunerea de 
motive si raportul de specialitate, facand precizarea ca proiecţia bugetară a anului 2018 a 
ţinut cont de principalele obiective ce vor fi realizate în acest an şi de asemenea de 
realizarea încasării veniturilor bugetare care să asigure efectuarea cheltuielilor. 
        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 
rezilierea Contractului de asociere in participatiune  si de constituire a dreptului de 
uzufruct autentificat sub nr. 1021/2012 de BNPA Filip Eugenia Rica si Filip Irina 
Raluca incheiat intre Consiliul Local Florica si  S.C. Agrilatino S.A -domnul primar 
Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta expunerea de motive 
si raportul de specialitate, mentionand faptul ca in conformitate cu  prevederile art. 21 
punctul IV – Incetarea contractului, raspunderea partilor - din  Contractul de asociere in 
participatiune si de constituire a dreptului de uzufruct  la  lit. e) este prevazuta urmatoarea 
cauza,, lichidarea persoanei juridice co-asociate ca urmare a dizolvarii,,  aceasta fiind si 
cauza incetarii prezentului contract de reziliere. 

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: Proiect de hotarare privind privind 
transformarea  unei functii publice de executie din Statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul Buzau, in functie contractuala, 
domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta 
expunerea de motive si raportul de specialitate, mentionand ,,asa cum s-a mai discutat si 
in sedinta pe comisii transformarea acestei functii este strict necesara pentru o mai buna 
desfasurare a activitatii personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Florica, judetul Buzau, pentru ducerea la indeplinire a tuturor sarcinilor trasate in  fisa 
postului cu respectarea prevederilor legale si a termenelor impuse,, 

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 5 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind 
aprobarea  executiei bugetare la 31.12.2017. 
-domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta 
expunerea de motive si raportul de specialitate, facand precizarea ca :,, în colaborare cu 
serviciul financiar – contabil din cadrul primăriei am procedat la distribuirea sumelor 
obtinute, catre domeniile de activitate  care aveau nevoie de finantare in anul 2017. 

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 prezentarea Raportului privind transparenţa decizională, conform Legii nr. 
52/2003 în anul 2010 la nivelul Consiliului Local al comunei Florica si a Raportul anual 
privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale a 
comunei Florica, conform art. 63, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulerioare, rapoarte prezentate de 
catre primarul comunei domnul Zaharia Ion. 

In continuare Viceprimarul comunei domnul Tirifan Ionel isi prezinta raportul de 
activitate urmand a se prezenta rapoartelor de activitate ale consilierilor locali. 

S-au prezentat rapoartele pe comisii de specialitate acestea fiind prezentate de 
catre presedintii comisiilor respectiv, doamna Aldea Lenuta presedinte al Comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public 



şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi comerţ, din 
cadrul Consiliului Local al comunei Florica, Tirifan Ionel  presedintele Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, 
apararea ordinii  si linistii publice,munca si protectie sociala, protectie copii si sanatatesi 
domnul Lupu Cristian presedintele Comisiei  pentru invatamant, sanatate, cultura, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement. 
 Nemaifiind  luari de cuvant, presedintele de sedinta domnul Cristinescu Nicolae 
declara inchise lucrarile sedintei din data de 16.02.2018, multumind tuturor pentru 
colaborare, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

 

															Presedinte de sedintă,  
               Consilier,  Cristinescu Nicolae  
                                                                     Secretar delegat, 
          Lupu Marcelica-Adriana                    
	

 


