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PROCES-VERBAL  
incheiat la sedinta ordinară a Consiliului Local Florica  

din data de 27.04.2018 
 
        Sedinta Consiliului Local se desfasoara conform dispozitiei de convocare a 
Consiliului Local în sedinta ordinară emisa de primarul comunei, înregistrată la nr. 
54/19.04.2018 si a convocarii in sedinta a consiliului local transmisa consilierilor de 
catre secretarul delegat al comunei Florica cu adresa nr. 782/19.04.2018.  

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 Lupu Cristian, ales in sedinta din luna martie la 
propunerea domnului consilier 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 23.03.2018 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 Amenajamentului pastoral pentru 
pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Florica; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind organizarea 
pășunatului precum și exploatarea pășunilor proprietatea privată a comunei Florica;  

3.Proiect de hotarare privind insusirea acordului de cooperare intre UAT 
Florica, judetul Buzau si Asociatia Comunelor din Romania- Filiala Judeteana 
Buzau, privind organizarea si exercitarea activitatii din cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil si Achizitii Publice din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Florica, judetul Buzau; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  executiei bugetare la 31.03.2018.  
In continuare, presedintele de sedinta domnul Lupu Cristian , propune  

inceperea discutiilor pe baza proiectului de hotarare de pe ordinea de zi respectiv: 
Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile 
permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Florica; 

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, 
evidentiind necesitatea aprobarii respectivului proiect de hotarare, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 
        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 Regulamentului privind organizarea pășunatului precum și exploatarea 
pășunilor proprietatea privată a comunei Florica; Domnul primar Zaharia Ion in 
calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta expunerea de motive si raportul 
de specialitate, facand precizarea ca aprobarea respectivului regulament este necesar in 
vederea respectarii prevederilor de catre toti utilizatorii de pasune de pe raza comunei 
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. 



Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume: Proiect de hotarare privind 
insusirea acordului de cooperare intre UAT Florica, judetul Buzau si Asociatia 
Comunelor din Romania- Filiala Judeteana Buzau, privind organizarea si 
exercitarea activitatii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achizitii 
Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau; 
Domnul primar Zaharia Ion in calitate de initiator al proiectului de hotarare, prezinta 
expunerea de motive si raportul de specialitate, mentionand in prezentarea sa situatia 
certa de la aceea data din cadrul compartimentului contabilitate si achizitii publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului , precum si necesitatea incheierii 
acordului mentionat in ordinea de zi a sedintei . 

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 
aprobarea  executiei bugetare la 31.03.2018. Domnul primar Zaharia Ion in calitate de 
initiator al proiectului de hotarare, prezinta expunerea de motive 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. 

In incheierea sedintei , nemaifiind  luari de cuvant, presedintele de sedinta 
domnul Lupu Cristian declara inchise lucrarile sedintei din data de 27.04.2018, 
multumind tuturor pentru colaborare, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces 
verbal. 
 

       Presedinte de sedintă,  
                       Consilier,  
                 Lupu Cristian  
                                                                     Secretar delegat, 
                   Lupu Marcelica-Adriana                    
 


