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PROCES-VERBAL  
incheiat la sedinta ordinară a Consiliului Local Florica  

din data de 25.09.2018 
 
        Sedinta Consiliului Local se desfasoara conform dispozitiei de convocare a 
Consiliului Local în sedinta ordinară emisa de primarul comunei, înregistrată la nr. 
97/17.09.2018 si a convocarii in sedinta a consiliului local transmisa consilierilor de 
catre secretarul delegat al comunei Florica cu adresa nr.1534/17.09.2018.  

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 Cana Viorel, 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 14.08.2018 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  aprobarea rectificarii bugetului local  al comunei 
Florica si a  Listei de investitii pe anul 2018. 
2. Proiect de hotarare privind scaderea din evidenta analitica a creantelor  
fiscale reprezentand amenzi aplicate in perioada anilor 2004-2011 datorate de 
persoane fizice declarate insolvabile sau pentru care s-a implinit termenul de 
prescriptie a dreptului de a cere executare silita. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 
pentru aparatul de specialitate al comunei Florica pentru anul 2019. 
4.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni. 
5. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ,,Achizitionarea  si 
instalarea unui sistem de supraveghere video,, in sat Florica, comuna Florica, 
judetul Buzau. 

In continuare, presedintele de sedinta domnul Cana Viorel, 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:  Proiect de hotarare privind 
scaderea din evidenta analitica a creantelor  fiscale reprezentand amenzi 
aplicate in perioada anilor 2004-2011 datorate de persoane fizice declarate 
insolvabile sau pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a 
cere executare silita. 

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 scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale a amenzilor 
aplicate in perioada 2004 si preluate de la primaria Mihailesti si pana in anul 2011 , 
tinandu-se seama de recomandarile primite din partea auditorului de la Curtea de 
Conturi . 

        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 
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de 
specialitate al comunei Florica pentru anul 2019. 

Mentionam faptul ca proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de 
ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei Florica pentru 
anul 2019 a fost scos de pe ordinea de zi  pe motiv ca nu s-a primit avizul ANFP 
privind corectitudinea intocmirii Anexei 2b a Ordinului nr. 7660/2006 al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, acest aviz 
constituind cadrul legal de avizare a functiilor publice in anul 2019 pentru  aparatul 
de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Florica 
pentru următoarele trei luni. 

Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, 
prezinta expunerea de motive si raportul de specialitate, mentionand ,, avand in 
vedere faptul ca domnul Cana Viorel a condus sedintele de Consiliu Local al comunei 
Florica o perioada de trei luni este necesara alegerea unui nou presedinte de 
sedinta,, . 

Domnii consilierii Cana Viorel, Cristinescu Nicolae si Lupu Cristian , propun a 
fi ales  domnul consilier Cana Viorel presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 
luni, propunere votata de  toti consilierii. 

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 
implementarea proiectului ,,Achizitionarea  si instalarea unui sistem de 
supraveghere video,, in sat Florica, comuna Florica, judetul Buzau. 

Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, 
prezinta expunerea de motive si raportul de specialitate, mentionand urmatoarele: 

,,Achizitionarea si instalarea unui sistem de  supraveghere video permite 
imbunatatirea serviciilor de baza oferite cetatenilor din comuna Florica, masura 
achizitionarii acestui echipament, fiind identificata ca nevoie stringenta la nivelul 
comunitatii. Aceasta va determina  creşterea siguranţei şi prevenirea infractionalitatii 
în Comuna Florica,,. 

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. 

Suplimentarea ordinii de zi  
In conformitate cu prevederile art 43 din legea 215/2001 privind administratia  

publica locala,  domnul primar Ing. Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului 
de hotarare , solicita  suplimentarea ordinii de zi, mentionand:,, inaintez alaturat, in 
vederea introducerii pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 25.09.2018 a 
Proiectului de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor apartinand 
domeniului public al comunei Florica, judetul Buzau,,. 

Necesitatea  aprobarii ordinii de zi :  



 
 ,,Dupa atestarea apartenentei la inventarul bunurilor domeniului public al 

comunei Florica, si a stabilirii valorii de inventor a sistemului de alimentare cu apa , 
canalizare si statie de epurare, precum si a definitivarii cartilor funciare pentru 
sistemulstradal si pentru gospodaria de apa  si statia de epurare, ultimul proiect de 
hotarare este completarea domeniului public, fapt pentru care astazi va propun 
suplimentarea ordinii de zi  cu Proiectul de hotarare privind completarea 
Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Florica, judetul 
Buzau,,. 

,,Dupa ce in prealabil am fost la Consiliul Judetean Buzau pentru a fi 
sprijiniti in intocmirea documentatiilor aferente finalizarii proiectului Alimentare cu 
apa, canalizare si statie de epurare  Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau si 
inceperea lucrarilor la bransamentele care trebuiesc efectuate, precum si pe motiv ca 
proiectul Modernizare drumuri satesti,  Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau  
a ajuns in faza de evaluare, urmand sa semnam contractual pentru inceperea  
lucrarilor, consideram ca proiectul introdus pe ordinea de zi este necesar, oportun  si 
considerat o urgenta  pentru comuna Florica si cetetenii localitatii in special , care 
asteapta cu nerabdare racordarea la reteaua de apa si canalizare,, 

In incheierea sedintei s-au purtat discutii referitoare la intretinerea drumurilor 
comunale si a spatiilor care se afla in imediata apropiere a drumurilor precum si 
discutii referitoare la  urmatoarele proiecte ce vor fi demarate , respectiv  colectarea 
selectiva a deseurilor. 

 Nemaifiind  luari de cuvant, presedintele de sedinta domnul Cana Viorel 
declara inchise lucrarile sedintei din data de 25.09.2018, multumind tuturor pentru 
colaborare, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 
 

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


