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ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTEȘTI     

 

 

          
 
Nr. 560/15.02.2021 

       
 

PROCES  VERBAL 
încheiat astăzi 15.02.2021 cu ocazia 

ședinței extraordinare  cu convocare de îndată 

a Consiliului Local al comunei Cernătești 

 
           Ședința  s-a  desfășurat  în sala de sedinte a primăriei Cernătesti,  fiind 

deschisă de către Secretarul general al comunei Cernătesti, pentru care a făcut 
apelul nominal al consilierilor declarati alesi, ale caror mandate au fost validate, 
respectiv: Caloian Gheorghe, Chelaru Romeo, Dobre Adina, Grigore Alexandru, 
Grigore Simion, Leu Ștefan  Mădălin, Nicolescu Ion, Stanciu Nicolaie, Stănilă Valentin 
Sebastian, Șercăianu Valerică, Toader Nicu, Tudorancea Florinel, Caloian Ionut, si îi 

invită să semneze convocatorul. 
-  numarul de consilieri locali alesi - 13; 

  -  numarul de consilieri alesi, prezenti la sedinta extraordinară din data de  

15.02.2021 -13; 
  - numărul de consilieri aleși, absenți – 0; 

  - Neamtu Mihai – Constantin - delegat satesc. 
Se constată că ședința este legal constituită. 

         În continuare secretarul general al comunei a precizat faptul că la sedinta  

Extraordinara cu convocare de indata, participă Primarul comunei Cernătesti, 
domnul Petrache Mîrzea si doamna consilier superior Mirica Irina. 

 Secretarul general al comunei Cernătesti – dl. Doru-Vasile Dumitrascu, da 
cuvantul presedintelui de sedinta dl. Grigore Simion, pentru a prezenta ordinea de 

zi: 
În baza dispoziției nr.  Dispoziției nr. 20/12.02.2021, emisă de primarul  

comunei Cernătești, art. art. 133,  alin. (2),  lit. a) coroborat cu art. 134, alin. (1), lit. 

a) si alin. (4), art. 136 alin. (10), art. 129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. f), 
Art. 139 alin. (3), lit. e)  din OG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a fost convocat Consiliul local Cernătești în 

ședință de lucru extraordinara cu convocare de indata, avand urmatoarea ordine de 
zi: 

1. Proiect de  hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii si  
implementării proiectului “Amenajare si dotare parc de agrement în comuna 
Cernătesti, judetul Buzău”. 

 Președinte de ședință: Ne-am intalnit astazi in sedinta extraordinara, pentru 
rezolvarea unor probleme urgente, lasand celelalte proiecte de hotarare pentru 
sedinta ordinara din luna februarie, adica in ultima zi de joi. Acum s-a ivit o situatie  
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care trebuie rezolvata urgent, pentru a dezbate un lucru care a mai fost supus 

aprobarii noastre in luna decembrie 2020, care facea referire la un obiectiv de 
investitie, pentru amenajarea si dotarea unui parc in localitatea Aldeni. Din cauza 

unei erori strecurate in cuprinsul hotararii suntem nevoiti ca de urgenta sa 
indreptam eroarea, pentru ca pe data de 17.02.2021 este ultima zi in care se mai 
poate depune proiectul respectiv. In aceste conditii, ca si consilieri, am primit 

instiintarea pentru participarea noastra la sedinta extraordinara. De asemenea va 
rog sa retineti ca la sedintele de indata avem un singur obiectiv, doar proiectul sau 
proiectele de pe ordinea de zi, fara alte discutii, fapt pentru care o sa discutam strict 

doar pentru ce am fost convocati astazi, fara a mai adauga alte puncte la ordinea de 
zi. Precizez ca hotararea luata de noi in decembrie, nu se modifica pe articole, 

aceasta va fi abrogata, asa cum este prezentata si in proiectul de hotarare. 
Drept urmare, supun aprobarii dumneavoastra, ordine a de zi:  

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

 

 Președinte de ședință: De la inceput, am rugamintea ca discutiile sa se faca 
strict si la obiect pe acest proiect de  hotarare. Orice discutie paralela cu acest 
proiect ma face sa va opresc la acel moment, de la cuvantul dumneavoastra. Vreau 

ca ordinea de dezbatere sa fie cat se poate de riguroasa, adoptam principiul care 
este corect prin inscrierea la cuvant,  pentru ca sedinta sa se desfasoare cat mai 
repede si in conditii cat mai bune, iar efectul ei sa fie cel scontat. In deschidere dau 

cuvantul initiatorului proiectului de hotarare dl. Primar Petrache Mirzea. 
Primarul Petrache Mirzea: Doamna Irina o sa va spuna in cateva cuvinte 

despre ce este vorba. 

Consilier superior Mirica Irina: Firma de consultanta ne-a sesizat ca la 
elaborarea studiului de fezabilitate si a cererii de finantare, s-a strecurat o eroare 

din partea proiectantului privind partea de cheltuieli eligibile la capitolul 3, acestea 
nefiind incluse în limita de 10% din capitolul 4. Valoarea totală a investitiei rămâne 
nemodificată. Adica daca in vechea hotarare era la ajutorul public nerambusabil 

unde se preciza ca este in valoare de  155.422,61 lei, adica 31.922,16 euro, iar 
Cofinantare Buget Consiliu Local era 39.118,08 lei, respectiv 8.034,44 euro, în 

urma verificarilor au fost stabilite urmatoarele sume, pentru ajutor public 
nerambusabil 149.488,89 lei, adica 30.695,22 euro, iar pentru Cofinantare Buget 
Consiliu Local, suma  45.091,81 lei, respectiv 9.261,38 euro. Este vorba de vreo 

1300 de euro pe care trebuie sa o suportam noi in plus. 
Președinte de ședință: Va multumesc dna. Irina. Mai aveti ceva de adaugat? 
Secretarul general al comunei Cernatesti: Vreau sa precizez ca vechea 

hotarare isi va inceta aplicabilitatea, dupa adoptarea acestei hotarari. 
Primarul Petrache Mirzea: De fapt noi depusesem proiectul si... 

Președinte de ședință: Am vazut aceasta modificare a sumelor...Va rog, 
dumnul Sercaianu Valerica. 

Consilier Sercaianu Valerica: Sunteti siguri ca nu este iar o gresala..  

Consilier superior Mirica Irina: Nu are ce sa mai fie gresit. 
Consilier Sercaianu Valerica: Pai aici este limita de 10%, da? Nu prea iese la 

socoteala sumele astea..deci 10% din 34129 da......TVA-ul este cheltuiala eligibila sa 
nu e? 

Consilier superior Mirica Irina: Este eligibila.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Inseamna ca aici la 9900 si ceva.. este destul 
de mare.. fata de cheltuielile neeligibile. 

 Consilier superior Mirica Irina: Este vorba de capitolul patru.. 
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 Consilier Sercaianu Valerica: Sunt destul de mari.... 

 Consilier superior Mirica Irina: Este un proiect AFIR... 
 Consilier Sercaianu Valerica: Va spun ca principiu..inseamna ca... 

 Consilier superior Mirica Irina:Adica au conditii speciale.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Nu AFIR-ul...Inseamna ca cheltuielile 
neeligibile nu sunt doar 84 de euro, cat da diferenta aici.. 

 Consilier superior Mirica Irina: Este vorba de 1300 de euro.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Numai un pic..nu ma duceti in alta parte... 
Intr-un proiect sunt cheltuieli eligibile si neeligibile.. 

 Consilier superior Mirica Irina: Da. 

 Consilier Sercaianu Valerica: La cele eligibile consiliul local sau primaria 
vine cu cota parte de 10%, iar la cele neeligibile le suporta in totalitate.. 

 Consilier superior Mirica Irina: Da. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Asa si nu bate aici.. asta e problema.. 

 Consilier superior Mirica Irina: Nu este gresala.. De ce nu s-a vazut pana 
acum diferenta asta si a trebuit sa luam o noua hotarare, pentru ca formularul  
proiectului .. unele sunt intr-u excel facute in minister iar altele in word. Asta este 

facut in wor, AFIR-ul inca nu si-a facut baza in excel ca sa se vada automat atunci 
in momentul ala si din cauza acesta proiectantul  nu a vazut.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Nu trebuie sa gasim scuze proiectantului ... 

 Consilier superior Mirica Irina: Nu, dar asta a fost... 

 Primarul Petrache Mirzea: Este o gresala umana.. 
 Consilier Sercaianu Valerica: De la calculele noastre nu iese chiar asa... 

 Consilier superior Mirica Irina: Nu mai exista alt calcul, ăsta e... 

 Președinte de ședință: Da, multumesc! 

 Consilier superior Mirica Irina: Mai platim 9961 de euro..adica 45000 lei.. 

 Președinte de ședință: Multumim domnului Sercaianu pentru interventie, 
concluzia este urmatoarea, frica, vedeti, de a nu pica intr-o alta eroare si iarasi sa 
mai modificam, mai bine  sa le stapanim de la inceput. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Eu am facut calcului si nu iese.. 

 Președinte de ședință: Multumesc! Altcineva? 

 Consilier Sercaianu Valerica: Probabil este gresit procentul de confinantare 
sau cheltuielile neeligibile sunt mai mari... 

 Președinte de ședință: Altcineva? 
Președinte de ședință: Referitor la aspectul acesta, am discutat la timpul 

potrivit ce presupune amenajarea acestui parc, singura chestiune asta a fost 

eroarea aceea de calcul la sume si stabilirea numarului exact de locuitori, 
beneficiari ale acestui proiect. Fiind astazi si luni si sa ne vedem de treburile 

fiecaruia, daca  nu mai sunt alte discutii, supun aprobarii dumneavoastra, proiect 
de  hotărâre privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului 
“Amenajare si dotare parc de agrement în comuna Cernătesti, judetul Buzău”, 

anuland hotararea din 2020. 

 Nr. voturi: pentru 12,  împotriva 1, abtineri 0. 

 Declar închisă ședința extraordinară cu convocare de indata a Consiliului 
Local Cernătesti din data de 15.02.2021.  

 Va multumesc foarte mult pentru participare! 

 
   Presedinte de sedintă,   Secretarul general al comunei Cernătesti,       
Consilier Grigore Simion       Doru-Vasile Dumitrascu 


