
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LOPATARI 

         JUDETUL BUZAU  

              P R O C E S - V E R B A L 

           Incheiat astazi 28.01.2021 orele 10,00 

cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al 

comunei Lopatari. 

           Astazi data de mai sus, prin Dispozitia 

Primarului comunei Lopatari nr.8/21.01.2021 a fost 

convocata sedinta ordinara a Consiliului local 

Lopatari pe luna ianuarie 2021. 

           In contextul prelungirii starii de 

alerta pe intreg teritoriu al Romaniei  a 

limitarii,  prevenirii si raspandirii infectiilor  

COVID 19, sedinta Consiliului local se va desfasura 

cu participarea a cel mult 25 de persoane si cu 

respectarea regulilor de distantare fizica.           

Sedinta s-a desfasurat la Caminul Cultural Lopatari 

unde exista spatiul necesar pentru respectarea 

regulilor de distantare fizica si cu recomandarea 

purtarii  mastii de protectie.La lucrarile sedintei 

au participat de drept:dl. Oancea Marian Gheorghe -

viceprimarul comunei , d-na Bratila Floarea - 

secretarul general ,d-na Stoicescu Viorica 

inspector cu atributii in functionarea Consiliului 

local, iar ca invitat a participat dl.Posobescu 

Danut- sef birou financiar contabil si achizitii 

publice. La intrebarea d-nei consilier Zota Elena 

Mihaela de ce lipseste dl.primar din sedinta, 

dl.viceprimar a raspuns ca este plecat in interes 

de serviciu la Guvernul Romaniei pentru discutii 

legate de datoria comunei Lopatari.Dupa efectuarea 

apelului nominal si consemnarea in caietul de 

prezenta, secretarul general, informeaza 

presedintele de sedinta ca la aceasta sedinta 

participa  12 consilieri locali din totalul de 

13,sedinta fiind legal constituita. A lipsit d-nul 

consilier Dumitrache Valerica. 

           De asemenea, secretarul general pune la 

dispozitia consilierilor locali procesul verbal 



incheiat in sedinta anterioara respectiv 11 

decembrie 2020, care a fost publicat pe pagina de 

internet a comunei in termen legal.Nefiind 

contestat, procesul-verbal a fost supus la vot si 

aprobat de catre membrii Consiliului local cu un 

numar de 12 voturi pentru, nici un vot  impotriva, 

nici o abtinere. A fost semnat de catre 

presedintele de sedinta de la acea data, de catre 

secretarul general, urmand a fi sigilat in dosarul 

sedintei respective.   Lucrarile sedintei Consiliului 

local au fost conduse de dl.viceprimar Oancea 

Marian Gheorghe, care indeplineste si functia de 

presedinte de sedinta.  

          Proiectul ordinii de zi al sedintei a 

fost adus la cunostinta publica, in termen legal,de 

catre d-na secretar general si cuprinde urmatoarele 

puncte:  

           1.Proiect de hotarare  privind 

organizarea retelei scolare a unitatii de 

invatamant preuniversitar de stat, Liceul 

Tehnologic comuna Lopatari, judetul Buzau in anul 

2021-2022; 

Initiator: Primarul comunei Lopatari-Constantin 

Claudiu;  

-Comisia de specialitate pentru invatamant, 

sanatate si familie, munca si protectie sociala, 

activitati social culturale si culte, protectie 

copii, tineret si sport; 

           2. Proiect de hotarare privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului local Lopatari; 

Initiator: Primarul comunei Lopatari-Constantin 

Claudiu; 

-Comisia de specialitate administratie publica 

locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii 

si linistii publice, respectarea drepturilor si 

libertatilor cetatenilor; 

           3. Proiect de hotarare privind           



inregistrarea UAT Comuna Lopatari in Sistemul 

National Electronic de Plata online a taxelor si 

impozitelor , utilizand cardul bancar. 

 Initiator: Primarul comunei Lopatari-Constantin 

Claudiu; 

 - Comisia de specialitate pentru programme de 

dezvoltare economico-sociala, buget-finante 

administrarea domeniului privat al comunei, 

agricultura, gospodarie comunala, protectia 

mediului, servicii si comert;  

           4. Proiect de hotarare privind aprobarea 

planului anual de lucrari de interes local ce vor 

fi executate de catre persoanele beneficiare de 

ajutor social, in anul 2021. 

Initiator: Primarul comunei Lopatari-Constantin 

Claudiu; 

-Comisia de specialitate pentru programme de 

dezvoltare economico-sociala, buget-finante 

administrarea domeniului privat al comunei, 

agricultura, gospodarie comunala, protectia 

mediului, servicii si comert;           

           5.Probleme curente ale activitatii 

Consiliului local. 

           D-nul viceprimar Oancea Marian Gheorghe 

propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului 

de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Consiliului local 

Lopatari, deoarece ulterior convocarii Consiliului 

local in sedinta ordinara,au aparut unele 

modificari cu privire la regulamentul de organizare 

al Consiliului local, respectiv, Ordinul 

Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice, si 

Administratiei nr.25/25.01.2021. 

De asemenea, tot cu privire la ordinea de zi, 

intrucat comisia de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economico-sociala, buget-finante 

administrarea domeniului privat al comunei, 

agricultura, gospodarie comunala, protectia 

mediului, servicii si comert, compusa din d-nii 

consilieri Pana Radu Serban, Lefter Vasile, 



Manolache Mioara, Ungureanu Marius Alin si Gherghe 

Ion nu s-au intrunit in sedinta pentru a aviza cele 

doua proiecte respectiv, proiectul de hotarare 

privind inregistrarea uat Comuna Lopatari in 

Sistemul National Electronic de Plata online a 

taxelor si impozitelor , utilizand cardul bancar si 

proiectul de hotarare privind aprobarea planului 

anual de lucrari de interes local ce vor fi 

executate de catre persoanele beneficiare de ajutor 

social, in anul 2021, dl. consilier Lefter Vasile 

propune amanarea sedintei ordinare si discutarea 

acestora intr-o sedinta ulterioara. Supusa la vot, 

propunerea d-lui consilier Lefter Vasile este 

aprobata 5 voturi “pentru”   7 voturi “impotriva” 

si nici o abtinere. 

Au votat impotriva d-nii consilieri Ungureanu 

Marius Alin ,Manolache Mioara , Gherghe Ion, 

Soimaru Maria, Buna Cristinel, Craciun Georgica si 

Oancea Marian Gheorghe. Dl.consilier Pana Radu 

Serban in calitate de presedinte al comisiei, 

propune intreruperea sedintei 15 minute  ca membrii  

comisiei de specialitate sa avizeze cele doua 

proiecte mentionate mai sus. Dl. consilier Lefter 

Vasile nu este de acord si propune amanarea 

punctelor 3 si 4 de pe ordinea de zi,intr-o  

sedinta ulterioara.    

          Ordinea de zi, este supusa la vot cu 

modificarile facute  si aprobata  cu 12 voturi 

pentru, nici un vot impotriva,nici o abtinere, din 

numarul total de 13 consilieri in functie. 

          La primul punct din ordinea de zi, 

dl.presedinte de sedinta da cuvantul d-nei secretar 

general pentru a prezinta d-lor consilieri , 

materialele intocmite la proiectul de hotarare 

privind organizarea retelei scolare a unitatii de 

invatamant preuniversitar de stat, Liceul 

Tehnologic comuna Lopatari, judetul Buzau in anul 

2021-2022.In urma prezentarii acestor materiale           

nu au avut loc discutii , d-na secretar general 

prezinta proiectul de hotarare care este avizat 



favorabil de catre compartiment  si comisia de 

specialitate, este supus la vot si aprobat cu 12 

voturi pentru, nici un vot impotriva,nici o 

abtinere, din numarul total de 13 consilieri in 

functie.        

         In continuare se trece la ultimul punct 

din ordinea de zi si anume probleme curente. 

         D-nul presedinte de sedinta prezinta in 

Consiliul local 3 cereri pentru concesionarea unor 

terenuri.1). Cererea d-lui Potop Razvan 

inregistrata la nr.304/20.01.2021 prin care 

solicita aprobarea concesionarii a unui teren in 

suprafata de 2012 mp. situat la intrarea in comuna 

Lopatari, in zona benzinariei;2). Cererea d-lui 

Craciun Georgica inregistrata cu nr.5942/17.12.2020 

prin care solicita concesionarea suprafetei de 123 

mp.in satul Lopatari;3). Cererea d-lui Marin Andrei 

inregistrata la nr.463/27.01.2021 prin care 

solicita concesionarea suprafetei de 253 mp.in 

satul Lopatari; Referitor la cele 3 cereri, 

dl.viceprimar (presedintele de sedinta) precizeaza 

ca se vor face masuratori la toate terenurile ce 

apartin domeniului public si privat al comunei, 

neatestate pana la aceasta data, dupa care 

Consiliul local va hotari  destinatia tuturor 

terenurilor si vor fi rediscutate la momentul 

respectiv si cele 3 cereri.Totodata, a fost 

prezentata si cererea d-nei Tescan Cristina 

inregistrata la nr.459/27.01.2021, care solicita 

modificarea prin act aditional a contractului de 

inchiriere nr.4369/22.09.20156, in sensul de a avea 

posibilitatea sa deschida un punct de lucru pentru 

SC MIADCRISS STYLE SRL, in care are calitatea de 

administrator.Consiliul local a aprobat solicitarea 

d-nei Tescan Cristina prin a incheia un act 

aditional la contractul de inchiriere mentionat, 

pentru a functiona in legalitate. 

     D-na consilier Zota Elena Mihaela intreaba in 

ce masura sustine Primaria persoanele care 



beneficiaza de acele tichete electronice? Care este 

situatia cu cardurile si cum vor fi folosite? 

O alta intrebare are, daca pe data de 8 februarie 

2021 incep scolile pe raza comunei, primaria s-a 

implicat in masurile de protectie cu procurarea  

necesarului de masti si dezifectant?  

Dl.viceprimar raspunde in sensul ca Primaria are 

obligatia de a distribui cardurile de masa calda 

persoanelor care indeplinesc conditiile legale, cat 

si de a pune la dispozitie lista cu firmele agreate 

pentru a distribui alimentele. Cu privire la 

aspectele semnalate despre scoala precizeaza ca se 

va documenta si va raspunde in timp util. 

     D-nul consilier Zota Ion ridica problema 

targului duminical intreband care este situatia? 

Exista vreo adresa de la Consiliul judetean prin 

care atesta faptul ca se intezice piata pe drumul 

public? Dl.viceprimar raspunde ca este impropriu 

spus  piata(targ) duminical, ci mai nou I se spune 

comert ambulant . Exista o adresa inregistrata cu 

nr.17 649 / 15.12.2020 de la Consiliul judetean 

care interzice conform OG nr.43/1997 comertul 

ambulant pe drumurile publice. De asemenea, aduce 

la cunostinta ca s-au purtat discutii la Consiliul 

Judetean pe aceasta tema si ni s-a comunicat ca nu 

se poate desfasura activitati de comert pe un drum 

judetean, deoarece trebuie inchisa acea portiune de 

drum si pusa la dispozitie o ruta ocolitoare. Mai 

mentioneaza faptul ca Primaria Lopatari nu a avut 

niciodata o autorizatie de functionare pentru 

desfasurarea acestei activitati. S-a identificat un 

teren care va fi destinat acestei activitati , 

urmand ca in prima faza sa fie imbalastrat, cand 

vremea ne va permite. 

Tot dl.consilier Zota Ion este nemultumit de faptul 

ca D.J.203 K este vesnic ocupat cu parcarile. De 

asemenea tot pe D.J.203 K trec masini cu tonaj de 

peste 24 T care au distrus drumul spre satul 

Plaiul-Nucului trecand spre localitatea Goidesti. 

Intreaba , cine a permis acest lucru? Dl.viceprimar 



raspunde ca a luat legatura la Consiliul Judetean 

despre acest aspect, dar din pacate nu avem un 

sprijin deoarece firmei respective i s-a pus la 

dispozitie acest tronson de drum. Solicita ca in 

sedinta viitoare sa fie invitati  si lucratorii 

Postului de Politie pentru a fi dezbatute unele 

probleme care ii privesc in mod direct pe d-lor. 

     D-na Zota Elena Mihaela este de acord cu 

propunerile d-lui consilier Zota Ion, este 

nemultumita de faptul ca masinile cu tonaj mare au 

distrus drumurile dar nu in ultimul rand chiar si 

casele. De asemenea readuce in discutie problema 

parcarilor ilegale, sa se ia masuri la toate 

scolile dupa raza comunei nu numai la Lopatari. Dl. 

viceprimar promite ca va discuta aceasta problema 

cu administratorul firmei de transport si Consiliul 

Judetean ca masinile de tonaj mare sa nu mai poata 

depasi greutatea de 24 tone.   

     Doi cetateni ai comunei Lopatari respectiv  

dl.Albu Clement si dl.Laba Vasile  au cerut 

permisiunea pentru a participa in sala de sedinta 

la lucrarile sedintei Consiliului local. In urma 

dezbaterii acestor probleme mentionate mai sus 

dl.Albu Clement a cerut sa se inscrie la cuvant, 

aducand la cunostinta ca problemele administratiei 

nu se vor rezolva rapid , ele fiind vechi. 

      Dl.consilier Buna Cristinel intreaba care 

este situatia izlazului din vatra satului Plaiul-

Nucului? Cere lamuriri cu privire la situatia clara 

a terenului, avand in vedere ca in anul 2010 s-a 

facut un schimb cu comuna Braesti. Intreaba cum s-a 

facut evaluarea si expertiza acestor terenuri? Dl. 

viceprimar raspunde ca prin demararea actiunii din 

punctul Poieni, conform legii nr.15/9 ianuarie 

2003, republicata si actualizata privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte 

proprietate personala, aceste terenuri vor fi 

incredintate tinerilor casatoriti cu varste 

cuprinse intre 18 si 35 ani care se vor da cu titlu 

gratuit, cu conditia ca intr-un an de zile sa 



inceapa lucrari de construire. De asemenea, este de 

acord cu dl. consilier Zota Ion vis-à-vis de 

parcarile ilegale.Dl.viceprimar raspunde ca totusi 

ar trebui gandit si identificat un spatiu pentru 

parcarea camioanelor. Caile de acces tin de 

competenta lucratorilor postului de politie.   

      Dl.consilier Lefter Vasile, revine la 

problema ridicata de dl.consilier Buna Cristinel 

care aduce la cunostinta ca in zona Plaiul-Nucului 

este o suprafata de teren care este destinata 

pentru locuinte.Cat priveste zona izlazului din 

Fata-Malului a fost pe rol un proces cu UAT Braesti 

prin care in urma sentintei civile emisa de 

Judecatoria Buzau, UAT Lopatari a castigat 

suprafata de 52 ha. UAT Braesti a facut recurs si 

urmeaza sa se stabileasca situatia juridica a 

terenului. Cat priveste situatia solicitarilor din 

zona pentru concesionarea(cumpararea) unui loc de 

casa si terenul pus la dispozitie nu ajunge, se mai 

poate identifica 1 – 2 ha teren in zona drumului 

judetean 203 K, deci, exista si aceasta solutie. In 

zona Poieni exista deja aceasta lotizare. 

       Dl.consilier Gherghe Ion propune ca toate loturile 

sa fie stabilite cu o suprafata asemanatoare si sa fie date 

la cetatenii din satul Plaiul-Nucului. Dl. viceprimar 

raspunde ca atunci cand va fi o situatie clara pentru 

aceste terenuri in conditiile legii, licitatia  va fi 

publicata pe site-ul Primariei. 

       D-na consilier Manolache Mioara, se adreseaza 

d-lui consilier dr.Pana Radu Serban cu privire la 

vaccinarile contra raspandirii infectiilor COVID-19 

pe raza comunei Lopatari. Dl.consilier dr.Pana Radu 

Serban raspunde in sensul ca s-au facut 4 – 5 

centre functionale in judetul Buzau. Aceste centre 

trebuie sa corespunda in contextul pandemiei din 

punct de vedere legal.Se organizeaza  in zonele 

rurale centre mobile dar trebuie achizitionate 

vaccinurile. 

Tot d-na consilier Manolache Mioara intreaba care 

este situatia punctului de lucru al dispensarului 

medical din satul Plostina? Raspunde dl.consilier 



Pana Radu Serban ca acel punct de lucru nu 

corespunde din punct de vedere sanitar, pana acum 

s-a desfasurat activitatea in afara legii. Dupa 

pandemie o sa se gaseasca solutii pentru buna 

functionare. Intrucat d-nii consilieri nu si-au mai 

exprimat alte probleme pentru a fi discutate in 

sedinta Consiliului local , dl.presedinte de 

sedinta declara inchise lucrarile sedintei.    

         Drept pentru care am incheiat prezentul 

proces-verbal in doua exemplare, unul va fi afisat 

la sediul Primariei si unul va fi atasat la dosarul 

sedintei de astazi. 

 

 

 Presedinte de sedinta,         Secretar general,  

 Consilier local-viceprimar,    Bratila Floarea                                      

  Oancea Marian Gheorghe  

 

                     Intocmit,     

                 Stoicescu Viorica 


