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ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL CERNĂTEȘTI     

 

 

          
 
Nr. 29/05.01.2021 

       
 

PROCES  VERBAL 
cu ocazia sedinței aordinare a Consiliului Local al comunei  

Cernătești din data de 23 Decembrie 2020 

 
           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 ordinară din data de  

23.12.2020 -13; 
  - numărul de consilieri aleși, absenți – 0 
Se constată că ședința este legal constituită. 

         În continuare secretarul general al comunei a precizat faptul că la sedinta  
ordinara, participă Primarul comunei Cernătesti, Domnul Petrache Mîrzea si dna 
Caloian Stela Sef Birou financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe. 

 Se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din data de 27.11.2020, după 
care se supune aprobarii. 

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

Secretarul comunei Cernatesti: 
 Doamnelor si domniloe consilieri, ca urmare a solicitarii cetatenilor din satul 
Caldarusa, pentru numirea unui delegat satesc in acea localitate, au fost 

înregistrate la registratura primariei Cernătesti un numar de 23 de propuneri si 
buletine de vot. In urma analizarii si numararii acestora s-a stabilit faptul ca 

domnul Neamtu Mihai-Constantin a fost ales cu 23 de voturi pentru, de catre 
cetatenii localitatii Caldarusa pentru ai reprezenta în Consiliul Local al comunei 
Cernătesti. Aveti pe masa spre analiză propunerile si buletinele de vot, inclusiv 

procesul verbal de numarare si validare al voturilor. 

 Va multumesc! 

 Secretarul general al comunei Cernătesti – dl. Doru-Vasile Dumitrascu, da 
cuvantul presedintelui de sedinta dl. Stanila Sebastian Valentin pentru a prezenta 
ordinea de zi: 

În baza dispoziției nr.  Dispoziției nr. 144/17.12.2020, emisă de primarul  
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comunei Cernătești, conform art. 133, alin. (2) lit. a) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, a fost convocat Consiliul local Cernătești în ședință de lucru 
ordinara pentru data de 23.12.2020, ora 09.00, desfășurată în Sala de sedinte a 

primăriei Cernătesti, avand urmatoarea ordine de zi: 
        1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării retelei scolare a  
unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Cernătești pentru anul 

școlar 2021-2022. 
        2.  Proiect de  hotărâre privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 

locale în comuna Cernătesti, judetul Buzău, începând cu anul 2021. 
        3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli necesare  
pentru achiziționarea de cadouri pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ 

din comuna Cernătești cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 2020. 
         4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru acordarea bursei  
de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social,  

elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Cernătesti, în anul scolar 2020-2021.  
5.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

local Cernătesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Buzău 2008. 
          6.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului   

local Cernătesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
în domeniul Transportului public local de călători Buzău – Mărăcineni. 

7.  Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului  

local Cernătesti în Adunarea Generală a Acționarilor a SC TRANS BUS SA. 
8.  Proiect de hotărare cu privire la aprobarea obiectivului de investitii si 

implementării proiectului “Amenajare si dotare parc de agrement în comuna           

Cernatesti, judetul Buzau”.  
         9. Proiect de hotărare cu privind  aprobare validare Dispozitie Primar nr. 

141/11.12.2020 privind rectificarea nr. 6 a bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Cernătesti pentru anul 2020. 
        10.  Alte probleme ale activitatii curente. 

Ordine a de zi este supusa aprobarii:  

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
Președinte de ședință: 
         Primul proiect de  hotărâre privind aprobarea  organizării retelei scolare a  

unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Cernătești pentru anul 
școlar 2021-2022. 
 Dupa cum stiti reteaua scolara ramane neschimbata. Raman acelasi unitati 

de invatamant. 
Supun la vot: 

Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
 
 Primul Proiect de  hotărâre privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 
locale în comuna Cernătesti, judetul Buzău, începând cu anul 2021. 

Proiectul de hotarare a fost discutat în comisia de buget, am sa o rog pe doamna 

Stela Caloian, sa va mai faca daca este cazul cateva lamuriri. 

 Stela Caloian, Sef birou: Taxele si impozitele se maresc cu rata inflatiei de 3,8% 

incepand cu anul 2021. Niciodata nu au fost marite taxele si impozitele de cand a intrat in vigoare 

Legea 227/2016. Tot prin lege in luna aprilie suntem obigati sa indexam taxele si impozitele cu rata 

inflatiei. Daca aveti ceva nelamuriri..va rog sa ma intrebati. 
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  Consilier Sercaianu Valerica: Deci legea prevede ca sa se majoreze cu 
inflatia.. vis a vis de anul anterior sau...??? 

 Stela Caloian, Sef birou: Imediat va spun.... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Pentru ca este cu dus-întors aici... 

 Stela Caloian, Sef birou: De ce?? 
 Consilier Sercaianu Valerica: De exemplu daca spune ca se indexeaza cu o 
cota si vis a vis si de anii anteriori, atunci noi automat trebuie sa marim cota aia 

exact ce a fost votat pe anii anteriori.... 

 Stela Caloian, Sef birou: Nu pe anii anteriori..Pai se ia in calcul rata inflatiei 
de 3,8 este comunicat de presa nr. 15 din 14 Ian 2020 si se afla si pe siteurile 
oficiale ale Ministerului Finantelor Publice... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Deci este vorba de cotele alea care se 
indexeaza cu rata inflatiei, nu cu ce a hotarat consiliul local anterior.. Cotele care se 
iau in calcul la calcularea impozitului.. 

 Stela Caloian, Sef birou: Normal si cotele alea sunt ... se regasesc in.... 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Ce a hotarat consiliul local anterior 
ramane la fel.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Am inteles, asta eram curios.. 
 Supun la vot: 

 Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

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

 Consilier Sercaianu Valerica: Eu sunt impotriva acestui proiect de hotarare 
locala....una la mana.. am vazut ca sunt stipulate niste scutiri acolo.. da.. banuiesc 

ca este vorba despre revolutionari, despre persoane cu handicap, ajutor social... 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Sunt cele acordate de lege... 

 Stela Caloian, sef birou: Sunt cele acordate de lege... 
 Consilier Sercaianu Valerica: Da sunt cele date de lege.. in momentul in 
care sunt anumite persoane.. ca principiu vorbim..pentru anumite persoane se duce 

la limita minima impozitul ar trebui si la celelalte persoane sa se duca la limita 
minima. Am vazut ca sunt crescute impozitele cu un puic .. unu, doi.. Daca era 

prevazut la toti cota minima.. nu aveam nimic impotriva. Pentru anumite persoane 
prevede codul fiscal sa duca la minim adica la zero si la ceilalti codul fiscal 
prevedea.. spre exemplu va spun aici .. intre 08 si 02.. daca era 0,8% si aici, nici o  

problema...A cautat sa fie pentru toti la limita minima.. 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Am inteles.. 

 Primar Petrache Mîrzea: Nu am dat noi legea domnule Sercaianu.. a dat-o 
guvernu.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Nu legea, vorbim de hotararea de consiliu local 
si dacă nu era groasa, ca asa .... intre 0,08 si 0,2 

 Primar Petrache Mîrzea: Este conform legii.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Si la noi este prevazut 0,1.. de acord conform 
legii, dar eu nu am spus ca nu este conform legii. La ce sa ma opun eu din motivul 
asta 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Ca vroiati minim si nu maxim.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Minim si pentru toti oamenii ceilalti, minim 
cat prevede codul fiscal.. 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Am inteles.. Va multumesc mult si o 
sa trecem la  
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 Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli necesare pentru 
achiziționarea de cadouri pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ din 
comuna Cernătești cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 2020. 

 Am mai discut si in sedinta anterioara aceasta problema, suma a fost 
aprobata prin buget la inceputul anului. 

 Primar Petrache Mîrzea: Aceasta am facut-o pentru transparenta fiind un 
consiliu nou, pentru ca multi dintre dumneavooastra nu stiati ce am hotarat noi in 
februarie cand am aprobat bugetul. 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Cadourile deja au fost repartizate 
catre copii..alte primarii au renuntat... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Am mai discutat aceasta problema si in 
sedinta trecuta... 

 Presedintele de sedinta: Supun la vot: 

Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

 Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 
 Trecem mai departe la Proiectul de hotărâre privind aprobarea sumelor 
pentru acordarea bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al 

bursei de ajutor social, elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Cernătesti, în anul 
scolar 2020-2021.  

 Dau cuvantul doamnei Consilier Mirica Irina 

 Consilier Mirica Irina: Anul trecut am aprobat in consiliul local, burse 
pentru elevii scolii Cernatesti, însa nu a fost niciun copil care sa beneficieze de 

aceste burse. Acum prin ordinul ministrului educatiei, au fost stabilite si sumele 
minime de acordare a burselor si criteriile de acordare a burselor. Consiliul de 
administratie al scolii Cernatesti a venit cu o propunere ca si cerinta de acordare a 

burselor, cu privire la absente. Adica daca ai absente nu primesti bursa..Din 
ordinul ministrului se specifica foarte clar ca nu se pot cumula doua burse. Daca 

un copil se incadreaza pentru doua burse la categoria sociala si cea de bursa 
scolara o sa primeasca doar una singura. Tot prin ordin a fost reglementata si suma 
minima pentru burse aceea fiind de 100 lei. Unele burse sunt anuale iar altele pe 

semestru. 

 Primar Petrache Mîrzea: Nu putem spune la aceasta ora cati copii vor primi 
burse, pana cand scoala nu va primi documentele pentru acordarea burselor iar 
apoi sa vada daca solicitantii pot primii burse in conditiile stabilite în criteriile de 

acordare stabilite de consiliul de administratie. 

 Consilier Leu Stefan-Madalin: Sumele pot fi modificate? 

 Primar Petrache Mîrzea: Da, sumele pot fi modificate prin hotarare de 
consiliu local. 

 Consilier Grigore Simion: Nu avem burse de performata, pentru ca nu am 
avut categorii de elevi care sa se califice la faza nationala a olimpiadelor.  

 Primar Petrache Mîrzea: Pana facem  bugetul anul viitor stim si ce sume sa 
alocam.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Problema e la criterii acolo ca se iau in calcul 
performantele copiilor din anul 2019-2020. Nu mi se pare corect.. 

 Consilier Grigore Simion: Ne supunem legilor domnuu.... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Da dar nu este corect, pentru ca unui copil 
trebuie sa-i spui dinainte creteriile si pe urma  safie.. bagat.. 

 Primar Petrache Mîrzea: Valerica, invata anul asta pentru la anul.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Cine a luat hotararea asta ..... 
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 Consilier Grigore Simion: Hai sa ne lamurim.. pentru cei din clasele 6-8 se 
ia in calcul performanta scolara din anul scolar anterior...  

 Consilier Sercaianu Valerica: Mi se pare o aberatie.... 

 Consilier Grigore Simion: Pentru cei de cla a 5 a pentru ca este clasa noua 
la gimnaziu se asteapta un semestru sa se vada rezultatele din acel semestru si 
intra si ei in categoria celorlalti.  

 Consilier Sercaianu Valerica: Da ... dar orice este normal, cand a verificat 
notele si toate aste se poate sti..copilul intelege ca daca invat mai iau si eu un 

banut acolo.. 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Nu cred ca elevii merg la scoala pentru 
bani, ei merg sa invete.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: E posibli sa fie unu.. 

 Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Asta inseamna ca daca pana acum nu 
a invatat, o sa traga tare ca pentru la anu sa ia banuti.. 

 

Presedintele de sedinta: Supun la vot: 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

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

 
Trecem la urmatorul Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului local Cernătesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Buzău 2008. Aici este desemnat domnul primar. 
Presedintele de sedinta: Supun la vot: 

Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

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

Urmatorul Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului   local Cernătesti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul Transportului public local de călători Buzău – 
Mărăcineni. Aici este desemnat domnul primar. 

Presedintele de sedinta: Supun la vot: 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

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

Trecem la urmatorul Proiect de hotărâre privind  desemnarea   
reprezentantului Consiliului local Cernătesti în Adunarea Generală a 

Acționarilor a SC TRANS BUS SA. Aici este desemnat domnul secretar. 
Presedintele de sedinta: Supun la vot: 

Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 

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

Urmatorul Proiect de hotărare cu privire la aprobarea obiectivului de investitii 

si implementării proiectului “Amenajare si dotare parc de agrement în comuna           
Cernatesti, judetul Buzau”.  

Dl Primar Petrache Mîrzea: A mai ramas un rest de bani pe GAL Valea 
Slanicului, am fost noi mai norocosi de am luat noi acesti bani, 32 mii de euro.  Am 
fost rugati sa propunem un proiect in care sa ne incadram in suma asta. 

Doamna Mirica Irina: Domnul Primar s-a gandit ca acolo  unde este terenul 
de fotbal de la aldeni sa faca si o baza pentru doamnele si domnii care nu joaca 
fotbal.  Dupa cum ati vazut si in proiectul de hotarare este vorba despre aparate 
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pentru musculatura  cat si un spatiu de recreere care sa se incadreze acest proiect 

in suma de la GAL.  Proiectul asa cum o aveti spre studiu, depaseste putin  valoarea 
eligibila 2270 de euro va fi depusi de catre primarie, pentru ca sunt sume neeligibile 

plus valoarea TVA care este tot neeligibila dar ea, conform legii sereturneaza... 
 
Consilier Stanila Sebastian-Valentin: Suma in lei este de  39 mii lei, din care 

28 mii lei reprezinta TVA iar 11 mii reprezinta tot ce in seamna avize, studiu de 
fezabilitate, studiu geo, studiu topo.. 

Consilier Sercaianu Valerica: TVA-ul trebuie dat tot de primarie?? 

Doamna Mirica Irina: Da. 
Consilier Sercaianu Valerica: Numai este ca inainte daca nu esti platitor de 

TVA.... 

 Dl Primar petrache Mîrzea: Nu, nu, nu.... 

 Dna Stela Caloian: TVA-ul il platim noi apoi il returneaza. 
 Consilier Sercaianu Valerica: Aaa.. dar tot il da.. 

 Dna Stela Caloian: Da..de la bugetul de stat.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: A.. s-a mai schimbat.. inainte nu iera 
asa..deasta am intrebat. 

 Doamna Mirica Irina: Este un avantaj pentru primarie... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Momentul in care se declara eligibli sau nu 
proiectul ... Contractul de finantare se semneaza in urma eligibilitatii proiectului.. 
ma gandeam ca daca se stie vreun termen.... Nu se stie nimic.. 

  Doamna Mirica Irina: Intrebati cand se tine licitatia la GAL?? 
 Consilier Sercaianu Valerica: Da. 

 Doamna Mirica Irina: In maxim 30 de zile. 

 Presedintele de sedinta: Supun la vot: 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
Nr. voturi: pentru 12,  împotriva 1, abtineri 0. 

Dl. Consilier Nicolescu Ion: eu am o mentiune de facut.. Avand in vedere 
aspectele de fond constatate, pentru ca am studiat documentele puse la dispozitie, 
nu rezulta justificarea clara a oportunitatii proiectului. 

De ce este oportun? Asa cum este mentionat in referatul de aprobare... 
Consilier Sercaianu Valerica: Este simplu, sunt banii de la GAL si nu 

trebuie sa-i pierdem. 
Dl Primar petrache Mîrzea: Domnule Nicolescu, cu aceqasta suma de bani 

nu puteam sa facem altceva, ma refer la accesarea altui proiect. Ce putem sa 

accesam noi cu acei bani? 
Dl. Consilier Nicolescu Ion:Exista si alte oportunitati pentru a.. 

Dl Primar petrache Mîrzea: Va-ti uitat in ghid? Ce puteati sa faceti? 
Dl. Consilier Nicolescu Ion: Am citit ghidul de la cap la coada. 
Dl Primar petrache Mîrzea: Ce puteati sa faceti? Dati un exemplu. 

Dl. Consilier Nicolescu Ion: Va dau un exemplu, da.. Puteam sa faceti un 
praznical la o biserica.... 

Dl Primar Petrache Mîrzea: La care din ele? Am avut din partea cetatenilor 

tineri din comuna mai multe reprosuri, la care unele doamne si domnisoare mau 
intrebat de ce nu facem si ceva pentru ele  sa poata sa faca sport.. 

Dl. Consilier Caloian George: Dumneavoastra nu aveti copii, de aceea nu 
sunteti de acord cu noi.. Dumneavoastra sunteti la o vârstă, iar noi la alta varsta si 
mai sunt si copii care vor sa faca sport. 
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Dl. Primar Petrache Mîrzea: Domnule Nicolescu, stiti de ce ne-am gandit sa 

legam acolo cu Caminul cultural, pentru ca pe timp de iarna nu facem nimic in el. 
Poate facem  ceva si in interior pe timpul iernii cu aparate de gimnastica... 

Dl.Consilier Nicolescu Ion: Domnule Presedinte ma adresez dumneavoastra, 
da? Cer si solicit aceasta explicatie. Nu stiu daca exista avizul comisiei de 
specialitate. A fost intrunit?  

Presedintele de sedinta: Da este intocmit. 
Dl.Consilier Nicolescu Ion: Bun, am înteles. Valoarea totală a proiectului  se 

ridică la o sumă aproximativă de 200 mii lei, iar  din proiectul tehnic prezentat 

nouă astăzi, rezultă numai explicatii despre cei 40 mii lei aploximativ.  Diferenta de 
160 de mii ce reprezinta? Ne uităm pe hartii? Există un studiu de impact  asupra 

bugetului local multianual privind asigurarea conditiilor de gestionare al 
proiectului? 

Dl. Primar Petrache Mîrzea: Imediat domnule Nicolescu, imediat. 

Dl.Consilier Nicolescu Ion: Exista un studiu de fezabilitate, prefezabilitate si 
eficienta investitiei? 

Dl. Primar Petrache Mîrzea: Da. 
Dl.Consilier Nicolescu Ion: Bun.  
Presedintele de sedinta: Subiectul nostru principal este  proiectul de 

hotărâre, care trebuie aprobat pentru a beneficia cetatenii si tinerii din comună.  
Avem o finantare de care beneficiem, haideti sa facem ceva pentru 

comunitate. 

Trecem la ultimul Proiect de hotărare cu privind  aprobare validare Dispozitie 
Primar nr. 141/11.12.2020 privind rectificarea nr. 6 a bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Cernătesti pentru anul 2020. 
Doamna Caloian, mai faceti cateva precizari. 
Doamna Caloian Stela: Mai reluam? Printr-o Hotarare de guvern, au fost 

alocati 70 mii lei,  pentru echilibrarea bugetului. 

 Presedintele de sedinta: Supun la vot: 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
Nr. voturi: pentru 12,  împotriva 1, abtineri 0. 

 
Trecem acum la ”Alte probleme ale activitatii curente” 
Domnul secretar are sa va prezinte. 

Secretar General al comunei Cernătesti: Avem o solicitare din partea 
doamne Dobrin Mariana, din Braila, pentru un ajutor de inmormantare. Nepotul 

acesteia a decedat pe raza jud. Vrancea si solicita ajutor pentru inmormantare, ca 
nu are venituri. Sunteti deacord pentru alocarea unei sume, pentru acest caz? 

Presedintele de sedinta: A fost stabilita suma de 500 lei prin hotărâre de 

consiliu. 

 Presedintele de sedinta: Supun la vot: 
Cine este pentru? Impotriva? Se abtine cineva? 
Nr. voturi: pentru 13,  împotriva 0, abtineri 0. 

 
Doamna Stela Caloian: Avem o cerere din partea unui  domn din Cernătesti, 

S. C., prin care solicita scutirea unor masuri accesorii  la obligatiile bugetare 

restante, pe care acesta le are, reglementate prin OG nr. 69/2020.  
Pentru a beneficia de aceste prevederi, consiliul local trebuia sa adopte o 

hotarare in acest sens si sa aprobe o procedura pentru anularea accesoriilor.  
Consilier Sercaianu Valerica: A depus cerea in termenul prevazut de lege? 
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Doamna Stela Caloian: Da, este. Singura conditie din lege este ca in cazul 

obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetelor locale, 
prevederile prezentului capitol se aplica de catre UAT, optional, cu conditia ca 

aplicarea acestor prevederi sa fie stabilita prin hotarare de consiliu local. 
Consilier Sercaianu Valerica: Da si atunci nu are cum sa beneficieze de asa 

ceva. Daca nu avem hotarare de consiliu local... 

Doamna Stela Caloian: Nu. Si hotarare si procedura.. Este singura solicitare. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Noi nu aprobam nomina, noi aprobam pentru 
toti cetatenii.. 

 Consilier Stanila-Valentin: Da, noi trebuie sa aprobăm o hotărâre si o 
procedură de care sa beneficieze toti cetatenii comunei. 

 Consilier Dobre Adina: Termenul pentru depunerea solicitarilor, a fost 
prelungit pana la 31 martie 2021. 

 Consilier Stanila-Valentin: Daca a fost publicata o astfel de modificare, o sa 
verificam.. 

 Doamna Stela Caloian: Ordonanta 69/2020 avea un termenul de 25 
decembrie 2020. O sa verificam daca a fost prelungit acest termen. 

 Dl. Primar Petrache Mîrzea: Va rog sa ne spuneti si dumneavoastra punctul 
de vedere, referitor la aceasta solicitare de anulare a accesoriilor... 

Dl.Consilier Nicolescu Ion: Imi cereti mie un punct de vedere, legat de 

aceasta situatie? 
Dl. Primar Petrache Mîrzea: Da. 
Dl.Consilier Nicolescu Ion: trebuie sa facem in asa fel incat sa respectam 

legea, pentru ca altfel poti fi contestat ulterior si este mai greu sa recuperezi dupa 
aceea, ceva ce s-a produs gresit. De aceea, cer foarte clar si precis care este temeiul 
legal al acestei solicitari de aprobari potentiale. Acesta este punctul meu de vedere. 

 Consilier Stanila-Valentin: Deci, în momentul de fata, daca nu sunt alte 
modificari,  OG 69/2020, a avut valabilitate pana la data de 25 Decembrie 2020.  

 Consilier Dobre Adina: Domnul care a depus cererea, se bazeaza pe faptul ca 
a depus inainte de expirarea termenului stabilit prin ordonanta. 

 Secretar general al comunei: Da asa este, dar vedeti dumneavoastra suntem 
in data de 23 decembrie, ordonanta avea un termen de pana la 25 decembrie 2020. 
hotararea da eventual ar fi aprobată, nu se poate aplica. Aplicarea masurilor 

stabilite în continutul hotărârii, nu se face retroactiv,  aceasta are valabilitate doar 
pentru viitor. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Corect. 

 Consilier Stanila-Valentin: Ca sa incheiem acest subiect, daca a fost 
publicata o astfel de modificare, o sa verificam, iar daca se poate face ceva legal, 

sunteti de acord sa promovam un proiect de hotarare. 

 Dl.Consilier Nicolescu Ion: Cum sa nu.. 

 Mai multi consilieri: Da. 
 Dl.Consilier Nicolescu Ion: Trebuie facută o documentare concreta. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Daca sunt mai multi cetateni care la nivelul 
comunei sunt oameni de bună credinta si pot beneficia, putem propune initierea 

unui astfel de proiect. 

 Dl. Consilier Grigore Alexandru: Ne documentam si raspunem legal. Nu 
putem face exceptii la rau platnici. Daca au posibilitati materiale si sunt rau 
platnici nu trebuie sa-i incadram la persoane cu exceptii. 
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 Consilier Stanila-Valentin: Răspuns la aceasta cerere, dacă nu sunt alte 
modificari, este ca nu avem cum sa ne incadram in termenul stabilit in ordonanta 
pentru aprobarea unui astfel de proiect de hotărâre.  

 Doamna Stela Caloian: Chiar daca aceasta hotarare ar fi fost data, cetatenii 
ar fi trebuit sa se incadreze in urmatoarele conditii: pana la 15 Decembrie, trebuie 

sa plateasca toate datoriile curente, fara accesorii.  

 Dl. Primar Petrache Mîrzea: Trebuie facuta dovada faptului ca esti bun 
platnic si apoi soliciti anularea... 

 Domnul presedinte de sedinta: Am inteles pozitia dumneavoastra. Daca mai 
sunt si alte probleme? 

 Primarul Petrache Mîrzea: Domnu Sercaiau mai are o problema. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Cred ca este o problema de interes public. 
Intr-o noapte m-sm trezit in curte cu cei de la Electrica, dupa ce au scos curentul 
de la inalta, i-am dat afara. Apoi i-am lasat ca cupleze la loc.  În schimb nu se pare 

corect ca eu sa fiu propietar, sa ma sune cineva noaptea si sa-mi spuna ca vine sa-
mi masoare terenul.. Chiar fac o solicitare in fata consiliului local sa vina si sa-mi 

masoare terenul sa se constate daca eu am bagat fortat in curte transformatorul  de 
la electrica si in al doilea rand  chiar am pretentia de a spune oamenilor adevarul. 

      Au fost afirmatii ca am iesit eu cu gardul in afara. Va rog sa tineti cont de un 
lucru, nu s-a luat curentul din cauza mea 

 Primarul Petrache Mîrzea: Te adresezi la cineva personal, Valerica?? Ca sa 
stim... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Dumneavostra domnule Primar. 
 Primarul Petrache Mîrzea: Trebuia sa spui de la inceput... Nu era 
momentul, a suportat un sat întreg..   Nu era momentul ca tu sa-ti rezolvi problema 

cu electrica in acea sera, ca ai stalp pe terenul tau... a doua zi puteai sa mergi si sa 
discuti pentru ca este o lege, legea energiei.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Care lege?? Legea energiei spune clar ca 
trebuie scos acel teren din circuitul civil... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Am sa-ti dau legea sa vezi este Legea 270.. Vali, 
asta nu este o problema de consiliu local... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Daca este sa luam vreo hotarare.. 
 Consilier Sercaianu Valerica: Ba da este..pentru ca dumneavoastra mi-ati 
spus ca este interes public. Da? 

 Primarul Petrache Mîrzea: Nu, transformatorul este de interes public.. 
 Consilier Sercaianu Valerica: Este domeniul publi, mi-ati spus.. 

 Primarul Petrache Mîrzea: Nu, nu...poate erai nervos... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Poate dumneavostra erati nervos ca ati dat 
telefoane..... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Nu valerica, nu primeai telefoane, daca nu 
primeam telefoane ca statea un sat fara curent electri de mai bine de o ora pentru 

ca tu nu lasai oamenii aia sa intre in curte la tine. Nu era momentul.. gata.. am 
incheiat subiectul. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Nu terminati cand vreti dumneavoastra. Ia-ti 
intrebat pe cei de la electrica daca au stat oamenii vreun minut din cauza ca nu i-

am primit in curte?? Stiti ce au spus... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Mergi la electrica si rezolva-ti problemele... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Rezolvati-o dumneavoastra.. 
 Primarul Petrache Mîrzea: Nu este treaba mea. 
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 Consilier Sercaianu Valerica: Ati spus la oameni ca acel teren este domeniu 
public. 

 Primarul Petrache Mîrzea: Acel teren a fost din totdeauna coproprietate. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Pai si de ce ati spus la oameni, asa.... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Valerica hai sa vorbin treburi seroase aici.. te rog 
frumos.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Alta data nici nu am sa-i mai las.. 

 Primarul Petrache Mîrzea: Foarte bine, nu este problema primariei. 
 Consilier Sercaianu Valerica: Si atunci de ce ma sunati? 

 Presedintele de sedinta: Haideti va rog frumos sa trecem peste acest 
moment, nu este o problema de.... Domnu Sercaianu, gata. Sunt alte discutii.. sunt 

discutii pe langa sedinta... Va rog frumos sa vi le rezolvati in afara sedintei de 
consiliu. Problema cu transformatorul, daca ma intrebati pe mine, trebuie facuta 
cerere la electrica.. Am inteles punctul dumneavoastra de vedere.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Ma sunau mereu si ma intrebau: putem sa 
intram? Intrati ma... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Dar ce treaba are primaria cu ce sui tu Valerica? 
 Consilier Sercaianu Valerica: Pai si de ce ma sunati domn Primar??? 

 Primarul Petrache Mîrzea: Ma sunau cetatenii, tu cand erai primar nu-i 
sunai, nu-i ajutai? 

 Consilier Sercaianu Valerica: Pai nu ca ma sunati si ma amenintati cu 
masuratoarea... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Cu masuratoarea a fost na are treaba 
transformatorul cu gardu tau... 

 Consilier Sercaianu Valerica: Si atunci?? O intrebam pe doamna doctor 
Vieru ce ia-ti spus la telefon?? 

 Primarul Petrache Mîrzea: Pe cine?? 

 Consilier Sercaianu Valerica: Pe doamna doctor Vieru.. 

 Primarul Petrache Mîrzea: Da din cauza ta nu a avut lumina. 
Presedintele de sedinta: Sunt alte probleme, va rog sa le discutati in afara 

consiliului local.. 

Consilier Sercaianu Valerica: Mai am o problema de interes public. 
Presedintele de sedinta: Va ascult. 

Consilier Sercaianu Valerica: Ce s-a intamplat cu utilajele, care Comuna 
Cernătesti lea avut impreuna cu celelalte comune, la societatea de gunoi. 

Primarul Petrache Mîrzea:Au fost trecute la comuna Beceni. Tu poate stii 
mai bine ca voi ati facut contractul..sau cine la facut. Ne ducem in anul in care a 

fost incheiat, eu asa le-am preluat..Camion si ce a avut au fost trecute la Primaria 
Beceni. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Numai un pic domnu Primar, deci au fost 
inscrise pe Primaria Beceni.. 

 Primarul Petrache Mîrzea: Da. 
 Consilier Sercaianu Valerica: Aia e cu totu altceva, ce treaba are aia cu aia.. 
aie e ca si un bun personal pe care il ai cu sotia. O inscrieti pe numele 

dumneavoastra... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Da, inclusiv statia de sortare, a fost trecută la 
Beceni. 

 Consilier Alexandru Grigore: Domnu Sercaianu, la aceasta problema va dau 
un raspuns: Aceasta problema a fost ridicata si discutata in consiliul local, la acel 
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moment. Contractul a fost facut prost, ca utilajele sa ramana la Beceni. Aduceti 

domnule contractul.... 

 Primarul Petrache Mîrzea: O sa-l aducem si o sa-l prezentam...Cine a fost la 
timpul acela... 

 Consilier Sercaianu Valerica: A fost si hotarare de consiliu local?? 

 Consilier Alexandru Grigore: Da, a fost. 

 Consilier Grigore Simion: Total nedrept, sa fii beneficiar al unui bun si pe 
urma ramane ...o solutie foarte proasta la intocmirea... 

 Presedintele de sedinta: Discutia aceasta am avut-o... 

 Primarul Petrache Mîrzea: Valerica, am discutat acesta problema, la 
momentul la care am facut noi societatea si ne-am trezit ca.... 

 Consilier Alexandru Grigore: Contractul a fost incheiat prost... 

 Primarul Petrache Mîrzea: A fost facut cu schepsis... 

 Presedintele de sedinta: Nu este doar cazul nostru, este si cazul localitatilor 
Vintila Voda, Mînzalesti, Lopatari.. 

 Primarul Petrache Mîrzea: Atunci ne-am sesizat.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Eu de ce va intreb: A fost aprobat contractul 
de consiliul local?? 

 Primarul Petrache Mîrzea: Cred. Stabilim... 
 Consilier Sercaianu Valerica: Nu, nu, nu, pentru ca este o diferenta, pentru 
ca dreptul de proprietate nu poate sa-l cedeze fara o hotarare de consiliu local. 

 Consilier Alexandru Grigore: Eu cred ca da pentru ca nu putea sa se faca o 
asociere intre consiliul local al comunei Cernatesti.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Nu este, hotararea poate fi atacata in 
instanta.. 

 Primarul Petrache Mîrzea: Ce sa mai luam Valerica, sunt fiare vechi nu mai 
sunt folosite de mult.. 

 Consilier Sercaianu Valerica: Putem sa le cerem bani... 

 Presedintele de sedinta: Cui sa mai ceri bani ca nu mai exista societatea... 

 Consilier Alexandru Grigore: Valerica, nu ai ce bani sa ceri atat timp cat 
contractul a fost facut prost, care spunea ca in cazul desfiintarii acelei structuri, 
toate utilajele reveneau comunei Beceni. 

 Presedintele de sedinta: Dacă nu mai sunt alte probleme de analizat, declar 
închisă sedinta ordinară a Consiliului Local Cernătesti din data de 23.12.2020.  

 Va multumesc foarte mult pentru participare! 
 

   Presedinte de sedintă,   Secretarul general al comunei Cernătesti,       
Stanila Valentin-Sebastian      Doru-Vasile Dumitrascu 


