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          Incheiat astăzi 29.04.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului 
local Ziduri. 

          Convocarea Consiliului local Ziduri în ședință ordinară s-a făcut în 
data de 21.04.2020 prin Dispoziția nr. 99/21.04.2020, emisă de primarul 
comunei Ziduri, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1)  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 
          Sedința este deschisă de către dl. Bucur Nicolae, președinte de 
sedință, care dă cuvântul d-nei secretar. 

          D-na Racovanu Mariana , secretar, constată că la sedință sunt 
prezenti toți cei 13 membrii ai Consiliului local Ziduri. 

          In conformitate cu art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, ședința este legal constituită. 
          La ședință participă, fără drept de vot, dl primar Nedelcu Nicolaie și d-

na Racovanu Mariana, secretar. 
          Se  prezintă procesul-verbal al sedintei anterioare a Consiliului local 

Ziduri din data de 27.03.2020, ședință ordinară a consiliului local și il 
supune spre analiză și aprobare d-nilor consilieri. 
          D-nii consilieri nu ridică obiecțiuni cu privire la conținutul procesului 

verbal al sedintei anterioare și il aprobă în forma prezentată prin vot deschis, 
în unanimitate, după care este semnat de către presedintele de sedință și de 
către secretar. 

 
Dl presedinte preia conducerea lucrărilor ședinței. 

Dl presedinte de sedință, Bucur Nicolaie, prezintă proiectul ordinii de zi ce 
cuprinde următoarele puncte: 
 

- 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ziduri; 

-  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;          
-  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Rețelei școlare pentru anul  
- școlar 2020 – 2021 pe raza comunei Ziduri, județul Buzău; 

- 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce 
urmează să fie prestate in anul 2020 de către beneficiarii de ajutor 
social in baza Legii nr. 416/2001; 

 
 

Inainte de a fi supusă la vot ordinea de zi, dl presedinte de sedința intreabă 
dacă sunt puncte suplimentare pentru ordinea de zi. Nu sunt puncte 
suplimentare pentru ordinea de zi. 

 



Se supune la votul d-nilor consilieri ordinea de zi a sedintei și cu 

unanimitate de voturi exprimate deschis, d-nii consilieri aprobă ordinea de 
zi. 

Cu ordinea de zi aprobată, sunt invitați  d-nii consilieri să treacă la 
dezbaterea punctelor  inscrise pe ordinea de zi. 
 

Dl primar Nedelcu Nicolaie, inițiatorul proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Ziduri, prezintă referatul de aprobare,  d-

na secretar prezintă referatul compartimentului de specialitate, iar dl.  
Geangoș Marin prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate. 

Dl Bucur Nicolaie, presedinte de ședință, invită pe d-nii consilieri să se 
inscrie la discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect de hotărâre, 

presedintele de sedință invită pe d-nii consilieri să analizeze și să aprobe 
proiectul de hotărâre, acesta fiind  aprobat cu 13 voturi pentru, 0 impotrivă, 

0 abtineri, exprimate deschis. 
 
Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea de zi. 

Dl primar Nedelcu Nicolaie,inițiatorul proiectului de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2020, prezintă referatul de aprobare si raportul 
compartimentului de specialitate, iar dl Geangos Marin prezinta raportul de 

avizare al comisiilor de specialitate.  
Dl Bucur Nicolaie, presedinte de ședință, invită pe d-nii consilieri să se 

inscrie la discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect de hotărâre, 
presedintele de sedință invită pe d-nii consilieri să analizeze și să aprobe 

proiectul  de hotărâre, acesta fiind  aprobat  cu 13 voturi pentru, 0 
impotrivă, 0 abtineri, exprimate deschis. 

 
Se trece la discutarea punctului trei de pe ordinea de zi. 
Dl primar Nedelcu Nicolaie, inițiatorul proiectului de hotărâre privind aprobarea  

organizării Rețelei școlare pentru anul școlar 2020 – 2021 pe raza comunei Ziduri, 
 județul Buzău, prezintă Referatul de aprobare, d-na secretar prezintă   
raportul compartimentului de specialitate, iar dl Geangos Marin prezinta raportul  

de avizare al comisiilor de specialitate.  
Dl Bucur Nicolaie, presedinte de ședință, invită pe d-nii consilieri să se 

inscrie la discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect de hotărâre, 
presedintele de sedință invită pe d-nii consilieri să analizeze și să aprobe 

proiectul  de hotărâre, acesta fiind  aprobat  cu 13 voturi pentru, 0 
impotrivă, 0 abtineri, exprimate deschis. 
 

Se trece la discutarea punctului patru de pe ordinea de zi. 
Dl primar  Nedelcu Nicolaie, inițiatorul proiectului de hotărâre privind 

aprobarea lucrărilor de interes local ce urmează să fie prestate in anul 2020 
de către beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, prezintă 
referatul de aprobare, d-na secretar prezintă  raportul compartimentului de 



specialitate, iar dl Geangos Marin prezinta raportul de avizare al comisiilor 

de specialitate.  
Dl Bucur Nicolaie, presedinte de ședință, invită pe d-nii consilieri să se 

inscrie la discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt pe marginea acestui proiect de hotărâre, 
presedintele de sedință invită pe d-nii consilieri să analizeze și să aprobe 

proiectul  de hotărâre, acesta fiind  aprobat  cu 13 voturi pentru, 0 
impotrivă, 0 abtineri, exprimate deschis. 
 

 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 
    Presedinte de ședința,                      Secretar general, 
 

 
 

 

 

 


