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        Sedinta Consiliului Local se desfasoara conform dispozitiei de convocare a 
Consiliului Local în sedinta ordinară emisa de primarul comunei, înregistrată la 
nr. 2 din 20.01.2017 si a convocarii in sedinta a consiliului local transmisa 
consilierilor de catre secretarul comunei cu adresa nr. 70 din 20.01.2017.   
         Presedintele de sedinta 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 trece la primul punct de pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre 
privind acoperirea definitivă  a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul 
bugetului local al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 2016. D-nul primar 
prezinta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acoperirea 
definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al 
comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 2016, înregistrată la nr. 1 din 
18.01.2017 şi raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Florica înregistrat la nr. 6 din 18.01.2017. 

Comisia 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 prezită avizul nr. 1 din 19.01.2017 şi propune Consiliului Local al 
comunei Florica aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
          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 d-nul 
primar.  
          Se trece la primul doi de pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA 
FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”. D-nul primar prezinta expunerea de motive la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, 
COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU” înregistrată la nr. 2 din 18.01.2017, 
dă citire indicatorilor tehnico-economici la acest proiect de hotărâre şi prezintă 
raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Florica înregistrat la nr. 7 din 18.01.2017.  



Comisia 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 prezită avizul nr. 2 din 19.01.2017 şi propune Consiliului Local al 
comunei Florica aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
          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 d-nul 
primar.  
 La punctul trei de pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre privind 
asigurarea cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat aferente 
proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, 
COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”. Domnul primar dă citire expunerii 
de motive înregistrată la nr. 3 din 18 ianuarie 2017 şi raprtului compartimentului 
de specialitate înregistrat la nr. 8 din 18 ianuarie 2017. 

Comisia 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 prezită avizul nr. 3 din 19.01.2017 şi propune Consiliului Local al 
comunei Florica aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
          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 d-nul 
primar.  
          Se trece la punctul patru de pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre 
privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de 
fundamentare a Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 
2017 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. D-
nul primar prezinta expunerea de motive de la proiectul de hotărâre privind  
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de fundamentare a 
Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2017 de către 
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, înregistrată la nr. 
4 din 18.01.2017 şi prezintă raportul inspectorului cu atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale înregistrat la nr. 9 din 18.01.2017.  

Comisia 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 prezită avizul nr. 4 din 19.01.2017 şi propune Consiliului Local al 
comunei Florica aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
          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 d-nul 
primar.  
          Se trece la punctul cinci de pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre 
privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Comunitar Consultativ 



în cadrul Consiliului Local Florica. D-nul primar prezinta expunerea de motive 
de la proiectul de hotărâre privind  modificarea componenţei membrilor 
Consiliului Comunitar Consultativ în cadrul Consiliului Local Florica, 
înregistrată la nr. 5 din 18.01.2017 şi prezintă raportul inspectorului cu atribuţii 
în domeniul asistenţei sociale înregistrat la nr. 10 din 18.01.2017.  

Comisia 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 prezită avizul nr. 5 din 19.01.2017 şi propune Consiliului Local al 
comunei Florica aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
          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 d-nul 
primar.  

Nemaifiind alte discutii Presedintele de sedinta incheie lucrarile sedintei 
din data de 27.01.2017. 
 
 
               Presedinte de sedintă,  
             Consilier Tache Gheorghe 
 
                                                               Secretar , 
          Pescaru Constantin                    
 


