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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA GURA TEGHII 
Str. CARPAŢI Nr. 1 
TEL. 0238/500000/ FAX 0238/500000 
E-mail : primariagurateghii@yahoo.com 

 
 

Proces verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Gura Teghii din data de 29.07.2021 

 

 Ședința Consiliului Local Gura Teghii a fost legal constituită, prin dispoziția primarului nr. 

100/22.07.2021 cu următoarea ordine de zi :  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021 , inițiator 
Micleru Gheorghe - primar. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Gura Teghii nr.30/30.06.202, privind stabilirea taxei 

de închiriere pentru utilajul cilindru compactor , inițiator Micleru Gheorghe – primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Comuna GURA TEGHII în calitate de asociat  
- membru fondator la constiurea Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară ”Investiții Teritoriale 
Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”, inițiator Micleru Gheorghe , primar.  

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual de achiziții publice al comunei Gura 

Teghii pentru anul 2021, inițiator Micleru Gheorghe , primar. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Gura Teghii nr. 44/29.07.2016 privind reorganizarea 

”Compartimentului de utilități publice ” din structura aparatului de specialitate al primarului 

comunei Gura Teghii, județul Buzău, în conformitate cu prevederile art. II din Legea serviciului 

public de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, modificată și completată prin Legea nr. 
224/30.07.2015, inițiator Micleru Gheorghe , primar. 

6. Proiect de hotărâre privind restricționarea circulației pe podul rutier peste râul Bâsca, în centru 
comunei , inițiator Micleru Gheorghe , primar. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei pentru montare apometre persoanelor fizice și juridice 
în comuna Gura Teghii, inițiator Micleru Gheorghe , primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren în vederea construirii, 
instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor 
de infrastructură fizică necesară susținerii acestora, inițiator Micleru Gheorghe , primar. 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință , inițiator Micleru Gheorghe , primar. 
 

 Din totalul de 13 consilieri în funcție, au fost prezenți în sală un număr de  13 consilieri.  

 Președintele de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței stabilită potrivit dispoziției primarului și. 

declară ședință deschisă.   
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Ordinea de zi astfel stabilită, a fost supusă la vot și aprobată în unanimitate .  

La ședință participă și dl. primar Micleru Gheorghe. 

 

 Președintele de ședință prezintă primul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 

local pentru anul 2021.  

 Ia cuvântul dl. primar Micleru Gheorghe  și precizează că au fost prevăzuți bani pentru 

achiziționarea unui tocător pentru buldoexcavator  și a unei prese pentru material plastic , și pentru 

achiziționarea a 500 de bazine cu apometre pentru care montarea va fi făcută cu angajații SPUP.  

- Dl. consilier Băcneanu Gheorghe , prezintă faptul că a citit despre documentele puține primite 

privind rectificarea și nu înțelege de la cine se vor colecta materialele reciclabile .  

- Dl. primar îi răspunde că selectarea se va face de la cetățenii cărora li se vor da saci ptr 

selectare și apoi vor fi strânși cu tractorul din dotarea primăriei. Presa care costă 8000 € 

presează tot, cele care sunt mai ieftine nu presează totul deci care costă 3000 € nu sunt 

eficiente .  

- Dl. consilier Mănăilescu Adrian propune să se voteze achiziția, având în vedere că sunt multe 

PET uri și altă metodă de a le valorifica nu există.  

- Dl. consilier Cristea Constantin spune că 1 pachet presat are 1 m3  de plastice,  iar peturile 

trebuie să fie selectate pe culori nu culori diferite și întreabă dacă este personal care să se 

ocupe de așa ceva, fiind foarte mult de muncă.  

- Dl. primar răspunde că se va ocupa personalul de la Compartimentul de utilități publice. 

- D.consilier  Băcneanu Gheorghe întreabă dacă s-au făcut demersuri și dacă s-a stabilit terenul 

pentru depozitare? 

- Dl. primar răspunde că terenul este la Păltiniș , după gaterul dl. Dobre Constantin Adrian . 

- Dl. consilier Cristea Constantin propune să nu se grăbească achizițiziționare presei.  

- Dl. consilier Băcneanu Gheorghe spune că trebuie analizată bine problema, pentru că este 

foarte dificilă colectarea peturilor.  

- Dl. Cristea Constantin spune că a vorbit personal cu socrul dl. Posea pentru achiziția de deșeuri 

reciclabile și procedura este foarte greoaie. 

- Domnișoara Roman Ana Maria întreabă dacă au fost informați cetățenii referitor la selectarea 

colectivă și de unde va fi achiziționat tocătorul? 

Se supune la vot și  votează în unanimitate .  
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Președintele de ședință prezintă al doilea proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL Gura 

Teghii nr.30/30.06.202, privind stabilirea taxei de închiriere pentru utilajul cilindru compactor . 

Dl. primar prezintă necesitatea diminuării taxei stabilite în data de 30.06.2021 , deoarece este 

foarte mare.  

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe spune să nu se închirieze personelor juridice pentru durată lungă 

de timp.  

Dl. primar spune că sunt agenți economici care vor să l inchirieze ptr lucrări în comunele vecine. 

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe relatează că una este pentru o zi alta este pentru o perioadă mai 

lungă.  

Dl. Cristea Constantin intreabă cu ce se face deplasarea cilindrului? 

Dl. primar răspunde că deplasarea cilindrului se va face cu camionul din dotare. 

 Se stabilește prețul de 100 lei/h pentru persoanele fizice și 150 lei /h pentru persoane juridice .  

Se supune la vot și  votează în unanimitate.  

 

 Președintele de ședință prezintă cel de al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

UAT Comuna GURA TEGHII în calitate de asociat  - membru fondator la constiurea Asociația de Dezvoltare  

Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”.  

  

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe întreabă dacă  a fost inițiat de Consiliul Județean Buzău ?    

Proiectul de hotărâre se supune la vot și se votează cu unanimitate de voturi.  

 

Președintele de ședință prezintă al patrulea proiect de hotărâre privind actualizarea Programului 

anual de achiziții publice al comunei Gura Teghii pentru anul 2021, 

 Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi. 

 

 

 

Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea HCL Gura Teghii nr. 

44/29.07.2016 privind reorganizarea ”Compartimentului de utilități publice ” din structura aparatului de 

specialitate al primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău, în conformitate cu prevederile art. II din 
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Legea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, modificată și completată prin 

Legea nr. 224/30.07.2015. 

Se înscrie la cuvânt dl. consilier Băcneanu Gheorghe care nu spune că nu ar avea nicio obiecție 

singura reținere ar fi  faptul că existențe a 3 servicii ar necesita angajarea a 15 oameni, pentru care trebuie 

asigurat un fond de salarii și roagă sa fie dat un telefon la ANRSC pentru majorarea prețului la consumul 

de apă.  

Dl. primar răspunde ca a fost la ANRSC și pe timpul când era dna Marțolea Ofelia , avizul la apă a 

expirat, iar acum trebuie făcute măsurători cadastrale pe suprafața pe care trece sistemul de alimentare 

cu apă și acest lucru nu se poate face.  

Dl. consilier Cristea Constanti spune că pentru serviciul pe care l-a înființat sunt obținute  toate 

avizele.   

Se supune la vot și se votează în unanimitate de voturi. 

 

Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind restricționarea circulației pe podul 

rutier peste râul Bâsca, în centru comunei.  

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe ia cuvăntul și prezintă faptul că expertiza este reală, necesară și 

utilă, însă lipsesc măsurătorile.  

Întreabă ce va hotărâre va lua proiectantul fără măsurători și nu crede că această expertiză este 

pentru auto de 7,5 to și nu de 10 to. Această lucrare este foarte grea și nu poate avea la bază o expertiză 

minusculă.  

Spune că fiind vorba de un buget foarte mare  pentru această lucrare și pentru că nu se poate 

asigura rută alternativă pentru  cele peste 100 de gospodării votează împotriva.  

Dșoara. consilier Roman Ana Maria , consilier în zona respectivă spune că a analizat o altă 

expertiză asemănătoare si  întreabă dacă sunt făcute poze la culee ?  

Întreabă dacă se asigurată o rută alternativă ? 

Dl primar răspunde că a adus la cunoștință agentului economic din zonă, să nu mai treacă cu 

remorca încărcată. 

Dl. consilier  Baroian  Filică întreabă cine plătește în cazul unui  eventual litigiu în instanță? 

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe atenționează să se renunțe la atitudinea ostilă. 

Se supune la vot și se votează cu 7 voturi pentru , 3 abțineri și 3 voturi împotrivă.  
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Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei pentru montare 

apometre persoanelor fizice și juridice în comuna Gura Teghii.  

Dl. consilier Leonte Viorel întreabă dacă până acum s-au încasat bani pentru montare apometre? 

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe întreabă dacă s-a finalizat contractul cu agentul economic care a 

montatat celelalte apometre . 

Dl. primar răspunde că s-au achiziționat încă 500 de apometre și că  angajați de la SPUP trebuie să 

fie sprijiniți pentru această lucrare.  

Dl. consilier Leonte Viorel propune să se pornească de la cătunul Vascu cu montarea și să se 

încaseze o  taxă, și întrebă după montare cine rămâne proprietarul apometrului?  

Dl. consilier Cristea Constantin spune că există o hotărâre de consiliu, de încasare 30 de lei pentru 

montare apometru cu obligația cetățeanului de a-și pregăti terenul,  și de ce nu se pune în aplicare 

aceasta? 

Dl consilier Băcneanu Gheorghe spune că aceea taxa era ptr racordare nu pentru montare 

apometru.  

Dl. consilier revine și intreabă cine rămâne proprietarul după montare? 

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe spune că a fost un proiect pentru monitorizarea stației de 

epurare care era funcțional .  

Dl. consilier Mănăilescu Adrian propune să se găsească o soluție pentru montarea apometrelor și 

propune 50 lei taxă pentru montare.  

Dl. consilier Leonte Viorel este împotrivă . 

Dl. consilier Marcu Mihai propune 70 de lei. 

Se supune la vot și se votează cu 7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri .  

 

Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe 

de teren în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații 

electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerii acestora.  

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe avertizează să nu fie nicio problemă cu Instituția Prefectului. 

Se supune la vot și se votează în unanimitate.  
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Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședință.  

Dl. consilier Bogzoiu Constantin propune pe dl. Marcu Mihai .  

Se supune la vot și se votează în unanimitate.  

 

 Se aduc în dezbatere următoarele probleme de interes public: 

Se înscriu la cuvânt domnii consilieri: 

- Baroian Filică;  

- Băiculescu Gheorghe;  

- Mănăilescu Adrian 

- Băcneanu Gheorghe 

- Roman Ana Maria 

 

- Dl. consilier Baroian Filică aduce în discuție problema drumului sătesc din Nemertea, zona 

Cuțitari  unde există un șant peste care nu se poate trece.  

Dl primar îi răspunde că va interveni cu utilajele pe toate drumurile sătești.  

Tot dl. consilier Baroian Filică întreabă dacă există vreo veste despre proiectul cu laptopuri, pentru 

că timpul trece și vor începe școlile fără dotări. 

Dl. primar răspunde că nu are nicio infomarție.  

Întreabă totodată despre situația ansamblului Ciobănașul al cărui efectiv trebuie refăcut . 

Dl. primar își exprimă acordul și promite tot sprijinul.  

 

- Dl. consilier Băiculescu Gheorghe readuce în discuție problema punții de la Furtunești  

(Dogaru) 

și problema drumului județean DJ 203 K la intrare în comună.  

Dl. primar răspunde că s-au întocmit rapoarte , s-a deplasat comisie de la CJSU , au facut  

procesul verbal, au întocmit expertiză și s-a inițiat un proiect de hotărâre înaintat la Guvern . 

Intervine și dl. consilier Băcneanu Gheorghe și dl. consilier Mănăilescu Adrian  care spun că  

trebuie găsite soluții urgente. 

Dl. consilier Băcneanu Gheorghe apreciază achiziționarea echipanetelor de joacă pentru copii 
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și punerea lor în funcțiune , apreciază și construirea wc-ului din parcul de joacă din centru comunei , are 

însă și nemulțumirea că nu a primit răspuns la întreabrea în ce stadiu se află contractul cu AFIR, pentru DC 

76 , dacă s-a semnat contractul și de asemenea ar dori să vadă originalul expertizei.  

Dl. primar îl invităm la sediul primăriei pentru a il putea studia. 

Tot dl. consilier Băcneanu Gheorghe întreabă de ce nu a primit răspuns la solicitările depuse? 

Reclamă faptul că ar trebui manifestată mai multă modestie față de cetățenii comunei, și că s- 

au manifestat în spațiu public afirmații negative despre vechea conducere. 

Afirmă că nicio dată în istoria comunei nu au fost bani în buget ca în prezent, și că ar trebui mai 

multă chibzuială în achiziționarea unor utilaje ................................... 

M ai dorește să știe  ce se mai face cu casa Ghica? 

Întreabă de ce s-a reziliat contractul cu av. Diaconu Cosmin Constantin ? 

Dl. primar răspunde că a reziliat contractul deoarece s-au pierdut niște procese importante și  

mai și comunică cu alte persoane din primărie. 

Tot dl. consilier Băcneanu Gheorghe întreabă care au fost motivele pentru care angajatul  

Oncescu Roland nu mai este responsabil cu administrarea căminului cultural Păltiniș, pe care l-a 

gospodărit foarte bine.  

 Dl. primar răspunde că dl. Oncescu solicita prea multe zile libere pentru activitatea desfășurată la 

căminul cultural.  

 Dl. consilier Băcneanu Gheorghe atrage atenția că ar fi păcat ca să nu fie administrat cu simț de 

răspundere în continuare și să se deterioreze așa cum a observat că s-a întâmplat cu camioneta primăriei.  

 Dl. consilier Cristea Constantin propune să fie făcut ceva la căminul de apă de la puntea pietonală 

de la Varlaam și refacerea punții pieonale de la Vișani  

 Dsoara Roman Ana Maria aduce în discuție existența unui fier în parcul de joacă pentru copii și 

propune scoaterea lui de acolo . 

 Tot dsoara Consilier Roman Ana Maria întreabă:  

-  în ce bază a fost interzisă intrarea cu mașinilie în piață? 

- la cine a ajuns cheia de la terenul de sport ? 

-  unde sunt bani care  s-au străns pentru mingi, plase? 

- propune să fie cosită iarba de pe marginea drumului DC 75 Valea Păltinișului pentru a asigura o 

mai bună vizibilitate în curbe  . 

Dl. consilier Leonte Viorel propune împrăștierea nisipului pe gazonul terenului de sport .  
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 Dezbaterile fiind încheiate, președintele de ședință declară ședința închisă, drept pentru care am 

încheiat prezentul prioces verbal .  

 Președinte de ședință,      Secretar general,  

            FURTUNĂ VASILE – OVIDIU                   DOROICAN DANIEL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


