ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI

HOTĂRÂREA nr. 3
privind aprobarea retelei scolare a
Comunei Ziduri pentru anul şcolar 2015 – 2016
Consiliul local Ziduri, judeţul Buzău,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr. 288/19.01.2016;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 287/19.01.2016;
- art. 19, art. 61 (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- raportul de avizare al comisiilor reunite nr. 15/01.02.2016;
- Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, transmis
prin adresa nr. 123/12.01.2015, înregistrat la Primăria Ziduri sub nr.
275/19.01.2016.
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit a) pct 1 şi 45 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba Reteaua şcolara a Comunei Ziduri pentru anul
şcolar 2015 – 2016 conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2 .Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare
Institutiei Prefectului Buzău, Inspectoratului Scolar Judetean Buzău si
Scolii Gimnaziale din comuna Ziduri, satul Ziduri.

Preşedinte de şedinţă,
Voicilă Marian

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
01.02.2016, 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.

Anexa la HCL nr. 3/01.02.2016

DENUMIREA UNITĂŢILOR DE INVĂTĂMÂNT DIN SISTEMUL NAŢIONAL
DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – COMUNA ZIDURI-

Unitate cu personalitate juridică::
-

ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna ZIDURI, (PRI/GIM), localitatea Ziduri,
comuna Ziduri, judeţul Buzău

Unităţi arondate:
-

ŞCOALA PRIMARĂ sat HELIADE RĂDULESCU, comuna ZIDURI (PRI)

-

ŞCOALA PRIMARĂ sat LANURILE , comuna ZIDURI (PRI)

- GRADINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, sat ZIDURI, comuna ZIDURI (PRE)
- GRADINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL,sat LANURILE, comuna ZIDURI (PRE)
- GRADINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, sat HELIADE RĂDULESCU, comuna
ZIDURI (PRE)
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ, sat ZOIŢA, comuna ZiIDURI, (PRI/GIM),
- ŞCOALA PRIMARĂ sat COSTIENI, comuna ZIDURI (PRI)
- ŞCOALA PRIMARĂ sat CUCULEASA, comuna ZIDURI (PRI)
- GRADINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, sat COSTIENI, comuna ZIDURI (PRE)
- GRADINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL, sat ZOIŢA, comuna ZIDURI (PRE)

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZIDURI

HOTĂRÂREA nr. 4
privind actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului taxelor locale pentru
închirierea şi concesionarea imobilelor proprietate a Comunei Ziduri
Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei, înregistrată sub nr.
382/25.01.2016;
- raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.383/25.01.2016;
- raportul comisiilor de specialitate nr.. 16/01.02.2016;
- prevederile art. 5 alin. 1 lit, a din legea nr. 273/2006 privind finanaţele
publice locale;
- prevederile art. 4 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune;
- prevederile art. 48 alin. 3 din HG nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor de
aplicare a OUG nr. 54/2006;
- clauzele contractuale cuprinse in contractele de concesiune şi închiriere
încheiate ce către Comuna Ziduri, care prevăd că anual în luna ianuarie, chirie,
redevenţa se actualizează cu rata inflaţiei înregistrată la sfârsitul anului
anterior;
- adresa nr. 317/20.01.2016 a D.J.S. Buzău.
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică:
În baza prevederilor art. 36 alin. (4) lit. „c)” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală,republicată şi actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului taxelor locale pentru
concesionarea terenurilor proprietatea Comunei Ziduri, potrivit anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre;
Art.2. Se aprobă actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului taxelor locale pentru
închirierea imobilelor proprietatea Comunei Ziduri, potrivit anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre;
Art. 3. Preezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016.
Art. 4. Ordonatorul principal de credite şi compartimentul economic vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul comunei o va
aduce la cunoştinţa publică şi o va comunica instituţiilor şi autorităţilor
interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Voicilă Marian

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
01.02.2016, 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. 5
privind aprobarea utilizării în anul 2016 a excedentului din anii
precedenţi al bugetului propriu al comunei Ziduri
Consiliul local Ziduri, judeţul Buzău,
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Ziduri, judeţul Buzău
înregistrată la nr. 407/25.01.2016;
- raportul Comparimentului de specialitate nr. 403/2016;
- raportul Comisiilor reunite nr. 17/01.02.2016,
- prevederile art. 58 alin.(1)lit.,,a” din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Cap. V din Ordinul nr. 4.075 /2015 privind aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2015;
- prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a” şi art.45 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2016 a exedentului din anii
precedenţi al bugetului propriu al comunei Ziduri, existent la 31
decembrie 2015, în sumă de 420.000 lei ca sursă de finanţare a
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru ,,Covoare asfaltice de drumuri
comunale şi săteşti in comuna Ziduri, judeţul Buzău”.
Art.2. Primarul comunei Ziduri va asigura executarea prezentei
hotărâri prin compartimentele de specialitate.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei
hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Voicilă Marian

Contrasemnează,
Secretar,
Racovanu Mariana

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de
01.02.2016, 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.

