ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI

HOTĂRÂREA nr. 35
privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic
General al comunei Ziduri, judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Ziduri, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului inregistrată sub nr. 7749/2015;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub
nr.7750/2015;
- raportul de avizare al comisiilor reunite nr.156/21.12.2015,
- prevederile Legii nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului;
In temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2
lit.e si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Prelungirea termenului de valabilitate al ,,Planului
Urbanistic General” al comunei Ziduri judeţul Buzău si al
,,Regulamentului local de urbanism”, pană la data aprobării noii
documentaţii aflată in curs de elaborare, fără a depăşii data de
30.12.2018.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul
comunei Ziduri prin persoane de specialitate.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta Hotărâre:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău,
- Primarul comunei Ziduri,
- Site instituţie.
Preşedinte de şedinţă,
Stoica Grama

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
21.12.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3) din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 8 voturi pentru, 0
abţineri şi 4 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI

HOTĂRÂREA nr. 36
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locul în care
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

-

-

-

Consiliul Local Ziduri,
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 7772 /2015;
raportul secretarului comunei, înregistrat sub nr.7773 /2015;
prevederile art. 9 alin. (3) şi art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor
prestării unei activităţi în folosul comunităţii cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 158/21.12.2015.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.( 2) lit. b, alin. (6) lit. a şi
art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Pentru persoanele cu domiciliul in Comun Ziduri,
judeţul Buzău, aflate în situaţia prevăzutâ de art. 9 alin. (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 actualizată, privind regimul juridic
al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul
Comunei Ziduri, va sesiza instanţa de judecată în vederea înlocuirii
amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei
activităţi în folosul comunităţii.
(2) Domeniile serviciilor publice în care contravenienţii
vor presta activităţi în folosul comunităţilor în comuna Ziduri sunt:
- păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţii,
- intreţinerea drumurilor şi a locurilor de agrement,
- activităţi sociale.
Acestea sunt prevăzute in Anexa nr. 1.
Art. 2(1) Prestarea activităţilor prevăzute la art.1 se va face
ţinându-se seama de vârsta, sexul, starea de sănătate şi pregătirea
profesională a persoanei în cauză.
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(2) Evidenţa şi supravegherea persoanelor prevăzute la
art. 1 se va face de Viceprimarul comunei.
(3) Prin dispoziţie, primarul va stabili în cazul fiecărui
contravenient pentru care i s-a comunicat mandatul de executare,
conţinutul activităţii ce urmează a fi prestată, condiţiile de executare
şi programul de lucru.
(4) Dispoziţia prevăzută la alin. (3) se va comunica, prin
grija secretatului comunei, instanţei de judecată care a pronunţat
hotărârea, unităţii la care se va presta activitatea ( dacă este cazul) şi
postului local de poliţie.
Art.3 (1) Se aprobă normele de lucru pentru stabilirea
volumului fizic de lucrări care trebuie realizat, intr-o zi de muncă de 8
ore, prevăzute în Anexa nr. 2.
(2) Pe baza normelor de lucru aprobate, primarul va
stabili prin dispoziţie, normele de lucru zilnice pentru fiecare
contravenient.
Art. 4. Pentru evidenţa sancţiunilor aplicate contravenienţilor
şi a executării sancţiunilor, prin grija secretarului comunei, se va
deschide un registru special, pentru cauzele aflate sub incidenţa O.G.
Nr. 55/2002, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de către
contravenienţi de activităţi în folosul comunităţii potrivit prevederilor
Anexei nr.4
Art. 6. Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va
comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului Buzău,
Judecătoriei Rm. Sărat, Poliţiei comunei Ziduri şi altor autorităţi
interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Stoica Grama

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
21.12.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3) din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi la şedinţă.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI

HOTĂRÂREA nr. 37
privind aprobarea cotei de anulare din majorările de întârziere, datorate ca
urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante la data de 30
septembrie 2015, datorate bugetului local al comunei Ziduri, judeţul
Buzău, precum şi aprobarea procedurii de acordare a cotei de anulare din
majorările de întârziere
Consiliul Local al comunei Ziduri,
Având în vedere:
 expunerea de motive a primarului comunei înregistrată sub nr.
7693/2015;
 raportul compartimentului
taxe si impozite locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 7694/2015;
 prevederile art. 12 din OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale;
 avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 157/21.12.2015,
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit.a) art. 45 alin.2 , si
art 115 alin 1. lit.b. din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere
aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie 2015,
inclusiv, constând în creanţe fiscale datorate bugetului local al comunei
Ziduri, judeţul Buzău.
Art.2. Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale conform
Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către
ordonatorul principal de credite – primarul comunei Ziduri, prin
compartimentul de impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ziduri, judeţul Buzău.
Art.4. Secretarul comunei Ziduri va comunica prezenta hotarare:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Buzău;
- Primarului comunei Ziduri;
- Compartimentului de impozite şi taxe;
- Site-ul instituţiei.
Preşedinte de şedinţă,
Stoica Grama

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
21.12.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3) din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI

HOTĂRÂREA nr. 38
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Ziduri,judeţul Buzău;
Avand in vedere prevederile :
- expunerea de motive a primarului comunei Ziduri nr. 7747 /2015 ;
- raportul compartimentului contabil nr. 7746/2015;
- HCL Ziduri nr. 5/2015 privind aprobarea bugetului propriu al comunei
Ziduri pe anul 2015;
- Adresa ANAF nr. 45330/03.12.2015;
- Dispoziţia nr. 275/24.11.2015;
- Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
- raportul de avizare al comisiilor reunite nr. 159/2015,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a si b, alin. 4 lit. a, alin. 6 pct.
18, art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Ziduri pe anul
2015 prin:
majorarea veniturilor la art.11.02.02 – sume defalcate din TVA
pentru indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap grav
cu suma de 17.000 lei;
majorarea cheltuielilor la capitolul 68.02.05.02 – Asistenta
sociala , titlul 57 – indemnizatii persoane cu handicap grav, cu
suma de 17.000 lei;
majorarea la art.42.02.34 – subventii pentru acordarea
ajutorului de incalzire cu suma de 12.900 lei;
majorarea la capitolul 68.02.10 – Ajutoare pentru locuinte –
titlul 57 –cu suma de 12.900 lei.
Art.2. Ordonatorul principal de credite prin compartimentul de
contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul
comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică precum şi transmiterea
autorităţilor şi instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Stoica Grama

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
21.12.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3) din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI

HOTĂRÂREA nr. 39
privind includerea comunei Ziduri, judetul Buzau, in teritoriul
eligibil al parteneriatului public - privat FLAG BUZAU SUD – EST
pentru implementarea Masurii III.1 „Sprijin pregatitor pentru
infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti” –Prioritatea Uniunii
Europene 4 (PU4) finantat prin Programul Operational pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020 (POPAM)
Consiliul local al comunei Ziduri, judetul Buzau;

Avand in vedere:
 Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali din Consiliul local Ziduri,
inregistrată sub nr. 3887/22.12.2015;
 Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 3888/22.12.2015;
 avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Ziduri nr.
167/2015;

 prevederile din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene
nr.508/2014 si Regulamentul nr. 1303/2013;
 prevederile Legii nr. 178/2010, privind parteneriatul public –
privat;
 prevederile OG 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 adresa nr. 182/17.12.2015 a G.A.L. Ecoul Câmpiei Buzăului;
Tinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art.36 alin.2 litera b, alin.4 litera f, art.45 alin.1 si
art.115 alin.1 litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba includerea U.A.T. comuna Ziduri, judetul Buzau
in teritoriul eligibil al parteneriatului public privat FLAG BUZAU SUD –
EST pentru a implementa o strategie de dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii finantată din POPAM 2014-2020.
Art. 2. Comuna Ziduri se obliga sa nu aprobe includerea
teritoriului intr-un alt parteneriat public -privat ce va implementa o
strategie cu finantare din POPAM 2014 – 2020.
Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de
către primarul comunei Ziduri, judetul Buzau, domnul Nedelcu Nicolaie.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului
comunei Ziduri, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Ziduri

si prefectului judetului Buzau si se aduce la cunostinta publica prin
afisare la sediul primariei, precum si pe pagina de internet.
Preşedinte de şedinţă,
Stoica Grama

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
29.12.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1), (3) din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 12 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi la şedinţă.

