
	

CONSILIUL LOCAL COCHIRLEANCA 

 

PROCES VERBAL 

 

Incheiat astazi 31.01.2020  in şedinţa ordinara a Consiliului local 

Cochirleanca judeţul Buzau la care participa un număr de 13 consilieri din 

totalul de 15 aflaţi in funcţie.  Şedinţa a fost convocată de Primarul 

comunei Cochirleanca , judeţul Buzau , domnul NICOLAE  STANCU , prin 

Dispoziţia nr.14 din 21.01.2020 

La ora de începere a şedinţei, 13.00, sunt prezenţi in sala 13 

consilieri din totalul de 15 aflaţi in funcţie. 

Domnul IONITA LUCI presedintele de sedinta lipseste .Este propus sa 

conduca sedinta de azi domnul BRANZEA TUDOR, se aproba in 

unanimitate. 

Domnul consilier local BRANZEA TUDOR  -preşedinte de şedinţa 

deschide oficial şedinţa si anunţa ca in sala sunt prezenţi 13 consilieri din 

totalul de 15 aflaţi in funcţie. 

Presedintele de sedinta supune la vot procesul-verbal de sedinta din 

data de 24.12.2019. Domnul viceprimar PUTINICA MARIUS cere mai 



	

multe informatii despre acordarea pachetelor pentru persoanlele nevoiase 

si cu dizabilitati cu ocazia sarbatorilor de iarna si anume : data ordinului 

de plata ; liste cu persoanele care au primit pachete si cine le-a impartit . 

Se supune la vot procesul-verbal al sedintei din data de 24.12.2019 

care este votat cu 11 voturi ,,da” si 2 abtineri ( Cojocaru Daniel si Zinca 

Costel ) din 13 consilieri prezenti. 

Domnul SARATEAN MARIAN , cetatean al comunei Cochirleanca 

solicita sa asiste la sedinta, se aproba in unanimitate. 

Inainte sa se dea citire ordinii de zi domnul viceprimar PUTINICA 

MARIUS protesteaza verbal si cere sa fie consemnat in prezentul proces 

verbal faptul ca domnii consilieri locali nu au primit materiale necesare 

studierii proiectelor de hotarare acasa si prin urmare multi nu erau in 

cunostinta de cauza cand s-a votat pe comisii., iar convocarea pentru 

aceasta sedinta ordinara nu a intrunit termenul legal de la primirea 

invitatiei. 

Domnul consilier local BRANZEA  TUDOR , preşedintele de şedinţa, 

prezenta proiectul ordinii de zi si anume: 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru 

functionarii publici si  personalul contractual din cadrul familiei 

ocupationale „ Administratie din aparatul propriu al Primarului comunei 



	

Cochirleanca , judetul Buzau, precum si stabilirea indemnizatiei de sedinta 

a alesilor locali. Initiator dl.Primar. 

2. Proiect de hotarare Privind aprobarea retelei scolare a 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  din comuna Cochirleanca 

, judetul Buzau , pentru anul scolar 2020 – 2021.Initiator dl.Primar. 

3. Proiect de hotarare privind privind  aprobarea Strategiei 

anuale de achiziție publică, pentru anul 2020, a Comunei Cochirleanca. 

Initiator dl. Primar. 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli a S.C. GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 2020  

 5. Proiect de hotarare privind  Privind aprobarea  Organigramei 

, a Statului de functii si a grilei de salarizare a S.C. Goscom Direct 

Cochirleanca S.R.L. pentru anul 2020.  

6. Proiect de hotarare privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 

public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Cochirleanca, judeţul Buzău. 

Initiator dl. Primar. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de prestare, 

a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna 

COCHIRLEANCA, judeţul Buzău . Initiator dl. Primar. 



	

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Temei de proiectare si a 

Notei de fundamentare pentru , investitia ,, Marirea sursei la sistemul de 

alimentare cu apa in satul Cochirleanca  prin preluarea  forajului existent 

de mare adancime “. 

9.      Probleme curente  ale administratie publice locale.  

Dupa citirea ordinei de zi , domnul secretar MITREA MARCEL , cere 

scoaterea punctului nr.6 care a fost introdus dintr-o eroare , acel punct 

fiind aprobat intr-o sedinta anterioara. Se aproba in unanimitate. 

Dupa aprobarea  procesului – verbal  si citirea ordinii de zi , 

presedintele de sedinta intreaba daca vreunul  din consilierii locali mai are 

ceva de adaugat.  

Domnul PUTINICA MARIUS DOREL comunica faptul ca nu a  primit 

materiale acasa pentru sedinta. Din discutii se ajunge la concluzia ca pana 

la aceasta sedinta consilierii nu au primit acasa materiale pentru sedinta, 

acestea fiind disponibile la secretariatul Primariei comunei Cochirleanca. 

 

Presedintele de sedinta da citire punctului nr.1. Proiect de hotarare 

privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si  personalul 

contractual din cadrul familiei ocupationale „ Administratie din aparatul 



	

propriu al Primarului comunei Cochirleanca , judetul Buzau, precum si 

stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali. Initiator dl.Primar. 

In expunerea sa de motive , domnul primar NICOLAE STANCU 

propune stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul  

contractual  din aparatul de specilaitate al primarului comunei 

Cochirleanca inecepand cu data de 01.01.2020 urmare a HG 

nr.935/2019  unde se stabileste salariul  de baza minim brut pe tara de 

2230 lei pentru anul 2020. 

Se supune la vot acest proiect si se voteaza in unanimitate  din cei 

13 consilieri locali prezenti  la sedinta. 

 

Presedintele de sedinta da citire punctului nr.2. Proiect de hotarare 

Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

de stat  din comuna Cochirleanca , judetul Buzau , pentru anul scolar 2020 

– 2021.Initiator dl.Primar. 

In expunerea sa de motive , domnul primar NICOLAE STANCU arata 

ca urmare prevederilor Ordinului MEN nr.5090/2019 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea ciferei de scolarizare pentru 

invatamantul preuniversitar de stat , organizarea retelei scolare a 



	

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se realizeaza prin hotararea 

Consiliului local, cu avizul Inspectoratului scolar Buzau. 

Se supune la vot acest proiect si se voteaza in unanimitate  din cei 

13 consilieri locali prezenti  la sedinta. 

Presedintele de sedinta da citire punctului nr.3.	Proiect de hotarare 

privind privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică, pentru 

anul 2020, a Comunei Cochirleanca. Initiator dl. Primar. 

In expunerea sa de motive , domnul primar NICOLAE STANCU ,arata 

ca in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice , U.A.T. 

Cochirleanca a procedat la intocmirea prezentei Strategii . În elaborarea 

aesteia se vor utiliza ca informatii cel putin urmatoarele elemente 

estimative: 

a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind 

necesar a fi satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie; 

b) valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi; 



	

c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate 

contractanta pentru derularea unui proces care sa asigure beneficiile 

anticipate; 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractanta si,dupa 

caz,necesarul de resurse suplimentare externe,care pot fi alocate derularii 

proceselor de achizitie publica. 

Prezenta Strategie anuala de achizitii publice a U.A.T. Cochirleanca, 

reprezinta totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate 

de U.A.T. Cochirleanca in calitate de autoritate contractanta pe parcursul 

unui an. 

Prin urmare Strategia anuala a achizitiilor publice a U.A.T. 

Cochirleanca este valabila pe perioada anului 2020, respectiv 01.01.2020-

31.12.2020. 

 Strategia anuala de achizitii publice a U.A.T. Cochirleanca, se poate 

modifica sau completa ulterior, modificari/completari care se aproba 

conform prevederilor legislatiei achizitiilor publice in vigoare. Introducerea 

modificarilor si completarilor in prezenta Strategie,este conditionata de 

identificarea surselor de finantare. 

  In cadrul Strategiei anuale de achizitii publice la nivelul U.A.T. 

Cochirleanca,se va elabora Programul anual al achizitiilor publice pentru 



	

anul 2020, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 

monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate 

contractanta, pentru planificarea resurselor necesare derularii proceselor si 

pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor din strategia locala 

de dezvoltare a comunei Cochirleanca. 

Valorile estimative ale achizitiilor mai sus mentionate sunt prevazute 

in anexa 1 si anexa 2 la proiectul de hotarare si sunt stabilite comparativ 

cu achizitiile similare efectuate in anii precedenti . 

In conformitate cu HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica/ acord-cadru din Legea nr. 98/2016, 

privind achizitiile publice după aprobarea bugetului propriu, autoritatea 

contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achiziţiilor 

publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a 

altor fonduri. 

Tinand cont de necesitatea si oportunitatea acestui proiect se supune 

spre dezbatere si aprobare in forma prezentata cu respectarea atributiilor 

ce va sunt date de legea administratie publice locale. 

Se supune la vot acest proiect si se voteaza in unanimitate  din cei 

13 consilieri locali prezenti  la sedinta. 



	

 

Presedintele de sedinta da citire punctului nr.4. Proiect de hotarare  

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. GOSCOM DIRECT 

COCHIRLEANCA SRL pe anul 2020 .  

In expunerea sa de motive , domnul primar NICOLAE STANCU, arata 

ca S.C. GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL prin adresa nr. 

562/27.01.2020 a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2020 .Doamna IONITA CONSTANTA , administrator S.C. GOSCOM 

DIRECT COCHIRLEANCA SRL a dat citire referatului privind bugetul de 

venituri si cheltuieli pe anul 2020. 

Se supune la vot acest proiect si se voteaza in unanimitate  din cei 

13 consilieri locali prezenti  la sedinta. 

 

Presedintele de sedinta da citire punctului nr.5. Proiect de hotarare 

privind  Privind aprobarea  Organigramei , a Statului de functii si a grilei 

de salarizare a S.C. Goscom Direct Cochirleanca S.R.L. pentru anul 2020.  

In expunerea sa de motive , domnul primar NICOLAE STANCU, arata 

ca S.C. GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL prin adresele nr. 

599/30.01.2020 si 600/30.01.2020  a solicitat aprobarea Organigramei 

si a grilei de salarizare pe anul 2020 .Doamna IONITA CONSTANTA , 



	

administrator S.C. GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL a dat citire 

referatului privind Organigrama si  grilei de salarizare pe anul 2020. 

Se supune la vot acest proiect si se voteaza in unanimitate  din cei 

13 consilieri locali prezenti  la sedinta. 

Presedintele de sedinta da citire punctului nr.6. Proiect de hotarare 

privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale 

pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul 

Buzău . Initiator dl. Primar. 

In expunerea sa de motive , domnul primar NICOLAE STANCU, arata 

ca a nvând în vedere: 

- prevederile art. 8, alin.(3), lit. i), lit.j) şi lit.k) din legea 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 

6, alin.(1), lit. k) şi lit. l), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), 

alin.(2) şi alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.17 alin.(1) lit.c), lit.f), lit.g), lit.h) şi lit.i) din 

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



	

- prevederile art.484 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea 

227/2015 Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi 

alin.(6) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi comletările ulterioare; 

- prevederile art.5 lit.cc),  art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), 

art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.c)  din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

art.8 (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în 

sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale 

administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

i) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de 

sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte 

normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza 

regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru 

de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate 

de autorităţile de reglementare competente; 



	

lit.j) stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile 

speciale; 

 k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi 

tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 

metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente; 

din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h) Serviciul de salubrizare cuprinde 

următoarele activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale 

şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate 

de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

acestora 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 

acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 



	

art.4 alin.(4) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu 

grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de 

către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi 

transport al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea 

producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza tarifelor aprobate de către 

autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către asociaţia 

de dezvoltare intercomunitară, după caz. 

art.6 alin.(1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în 

ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi 

atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele 

atribuţii în domeniu: 

lit.k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii 

de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  

lit.l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator 

în conformitate cu normele metodologice*) elaborate şi aprobate de 

A.N.R.S.C.;  

Având în vedere însemnătatea acestui serviciu pentru comunitatea 

noastră atât din punct de vedere economic cât şi al condiţiilor civilizate de 

trai precum şi necesitatea alinierii la legislaţia românească în vigoare dar 



	

şi normelor europene în materie, vă propun spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre în forma propusă. 

Se supune la vot acest proiect si se voteaza in unanimitate  din cei 

13 consilieri locali prezenti  la sedinta. 

 

Presedintele de sedinta da citire punctului nr.7. Proiect de hotarare 

privind aprobarea Temei de proiectare si a Notei de fundamentare pentru 

, investitia ,, Marirea sursei la sistemul de alimentare cu apa in satul 

Cochirleanca  prin preluarea  forajului existent de mare adancime “. 

In expunerea sa de motive , domnul primar NICOLAE STANCU, arata 

ca: Lucrarea propusa  se incadreaza in obiectivul general al programului  

Consiliului local al comunei Cochirleanca , care vizeaza  sprijinirea si 

promovarea unei dezvoltari  economice  si sociale echilibrate prin 

imbunatatirea  infrastructurii. 

In prezent, locuitorii satului Cochirleanca sunt alimentaţi cu apă 

potabilă din gospodăria de apă a localităţii Cochirleanca. 

Deoarece pe perioada verii necesarul de apă creşte, pentru satul 

Cochirleanca, autoritatea publică locală a realizat, în vederea măririi 

capacităţii sursei, un foraj la adâncimea de 120m. 



	

Forajul este funcţional şi a fost recepţionat cu PV nr. 5173 în 

12.07.2019. 

Varianta nr. 1  In  cadrul acestui proiect, se propune realizarea unei 

conducte de aducţiune din PEID, Pn6, Dn63mm în lungime de 1880 m, 

apa provenită de la foraj fiind  pompată în staţia de tratare a gospodăriei 

de apă a satului Cochirleanca şi mai apoi înmagazinată în rezervorul 

existent şi pompată în reţeaua de distribuţie existentă. 

Varianta nr. 2 In cadrul acestui proiect se propune construirea unei 

Statii de tartare  si un rezervor langa forajul existent 

Se supune la vot acest proiect si se voteaza in unanimitate varianta 

nr.2   din cei 13 consilieri locali prezenti  la sedinta. 

Probleme curente ale administratiei publice locale : 

Domnul ZINCA COSTEL aduce in discutie situatia navetistilor de pe 

raza comunei Cochirleanca si cere introducerea unui autobuz pentru 

schimburile de noapte.  

Domnul CRACIUN STELIAN intreaba care este stadiul aderarii 

comunei noastre la Asociatia Comunitara prin care mai multe commune 

beneficiaza de introducerea unor autobuze TRANSBUS. 

Domnul primar NICOLAE STANCU raspunde ca momentan nu sunt 

disponibile autobuze pentru noi trasee. Domnul viceprimar Putinica Marius  



	

propune suplimentarea curselor Cochirleanca – Buzau si retur  deoarece 

suntem comuna cu cele mai putine curse locale  si foarte multi calatori si 

propune invitarea domnului Brindiliu Nicolae urmatoarea sedinta a 

Consiliului local Cochirleanca pentru a-i propune suplimentarea curselor, 

datorita numeroaselor solicitari ale cetatenilor ,mai ales  autobuzul pentru 

schimbul III care este foarte necesar navetistilor. 

In final s-a hotarat chemarea domnului Brindiliu Nicolae la 

urmatoarea sedinta a consiliului local Cochirleanca si aducerea la cunostinta 

a doleantelor navetistilor din comuna Cochirleanca. 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA                 SECRETAR GENERAL 

     IONITA  LUCI                              MITREA  MARCEL 


