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          Incheiat astăzi 30.12. 2020, ora 08,30,  cu ocazia ședinței de îndată a 

Consiliului local Ziduri, convocată la inițiativa unui grup de șapte consilieri 

locali. 

          Convocarea Consiliului local Ziduri în ședință de indata s-a făcut 

telefonic/mesaje/WatsApp. 

         La apelul nominal se constată că sunt prezenți toți cei 13 consilieri 

locali.  

          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 Buzea Viorel și d-na 

Racovanu Mariana, secretar general. 

In sala de sedinte isi face apariția un reprezentant al AGORA care a 

inregistrat video lucrările ședinței 

Dl. Buzea Viorel, primar, solicită înscrierea la cuvânt și arată următoarele 

,,O părere personală, nu am o vechime in această funcție, dar am ințeles că o 

sedintă de indată se convoacă numai intr-o situație de forță majoră. In data 

de 14 decembrie 2020 consilierii locali PSD + PMP au părăsit ședința pe care 

am convocat-o, cu toate că pe ordinea de zi au fost proiecte de hotărâre ca: 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local, desemnarea 

reprezentantului AFIR, rectificarea bugetară, aprobare impozite și taxe, 

proiecte mult mai importate decât alegerea viceprimarului. Nu spun că nu e 

nevoie de viceprimar, insă nu este chiar o urgență” 

Solicită inscrierea la cuvânt dl. consilier Borcescu Neculai. 

Dl. consilier Borcescu Neculai, arată următoarele ,, Nu am făcut politică 

până acum, dacă am candidat si dacă vreau să fac parte din Consiliul local 

Ziduri este pentru că vreau să fac ceva pentru această comună. Vă 



reamintesc d-le primar că ați retras in prima sedintă de consiliu local pe care 

ați convocat-o proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului. De ce ? 

Toate comunele au inceput activitățile in primării cu formații complete 

formate din primari și viceprimari. Lăsați să se aleagă legal viceprimarul, 

acesta are multe treburi de rezolvat, să nu ajungem in situația să fim scoși 

de gunoaie din comună ”. 

D-na consilier Poșircă Elena, solicită înscrierea la cuvânt. 

D-na consilier Poșircă Elena - ,,Tot respectul meu pentru alegerea dvs. in 

funcția de primar și alegerea colegilor consilieri locali. Dacă dvs. d-le primar 

in data de 14.12.2020 nu retrăgeați de pe ordine de zi proiectul de hotărâre 

privind alegerea viceprimarului, fără motiv, noi grupul de consilieri locali 

PSD +PMP, nu părăseam lucrările ședinței, dvs. d-le primar ne-ați forțat să 

depunem in data de 14 decembrie 2020 un proiect de hotărâre privind 

alegerea viceprimarului. 

Așteptam, ca din bun simț și respect, să regăsim pe ordinea de zi a convocării 

dvs. in  ședința extraordinară din data de 30.12.2020, proiectul nostru de 

hotărâre privind alegerea viceprimarului, dar nu s-a regăsit acest proiect de 

hotărâre. 

Stiu că sunt probleme de rezolvat, știu că sunt proiecte cu termen depășit, 

noi nu suntem in Consiliul local Ziduri pentru a fi vedete, noi suntem 

reprezentanții cetățenilor comunei și suntem intrebați de cetățeni ce s-a făcut 

de la alegeri si până în prezent. 

Dl. Buzea Viorel, primar – eu am avut o părere personală despre convocare 

sedintelor și despre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi. 

Dl. consilier Nedelcu Nicolaie, solicită inscrierea la cuvânt și arată ,,Cred că a 

venit momentul să ne așezăm, dacă o să țină la nesfârșit adversitățile, nu 

vom avea rezultate bune, ne va fi foarte greu dacă nu ne intelegem, eu sunt 

dispus să trec peste toate problemele și să nu uităm că fiecare consilier local 

reprezintă pe cineva in Consiliul local Ziduri. 

 Secretarul general al comunei Ziduri, propune achiziționarea unui 

reportofon, care să fie folosit pentru inregistrarea sedințelor de consiliu local. 

Dl. Buzea Viorel, primar, arată că va avea in vedere această propunere la 

intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021. 



  Secretarul general al comunei Ziduri – supune la vot procesul – verbal al 

ședinței anterioare și anunță că a fost inregistrat un număr de 13 voturi 

pentru. 

Secretarul general al comunei Ziduri, arată că este necesar să fie ales un 

președinte de sedință. 

Dl. consilier Geangoș Marin, face propunerea ca presedinte de sedintă pe 

perioada decembrie 2020 – februarie 2021, să fie ales dl. Nedelcu Nicolaie. 

Se supune la vot propunerea ca dl. Nedelcu Nicolaie să fie desemnat 

presedinte de sedință. 

Voturi ,,pentru” = 8 voturi, 

Voturi ,,inmpotrivă” = 4 (dl consilier Constantin Cristea, dl. consilier Jantia 

Alexandru, dl. consilier Poenaru Cornel, dl consilier Radu Crina ) 

Abtineri = 1 (dl consilier Nedelcu Nicolaie). 

Dl. Nedelcu Nicolaie, președintele de ședință preia conducerea lucrărilor 

ședinței și supune la vot ordinea de zi a ședintei: 

- proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, 

- proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Ziduri. 

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 7 voturi pentru, 6 voturi 

impotrivă (dl consilier Constantin Cristea, dl. consilier Jantia Alexandru, dl. 

consilier Poenaru Cornel, d-na consilier Radu Crina, dl. consilier Robe 

Leonard, dl consilier Gavrilă Iancu ) 

          Președintele de ședință, arată următoarele ,, cum președintele de 

sedință a fost ales, trecem la dezbaterea punctului doi de pe ordinea de zi 

proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Ziduri. 

          Președintele de ședință arată că este necesar să fie desemnată o 

comisie de numărare a voturilor. 

          Dl. consilier Geangoș Marin propune ca din comisia de numărare a 

voturilor să facă parte următorii consilieri locali : Alecu Maria, Poșircă Elena 

și Gavrilă Iancu. 

          Se supun la vot propunerile și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

          Președintele de ședință, arată că se asteaptă propuneri din partea 

formațiunilor politice pentru alegerea viceprimarului. 



- D-na consilier Poșircă Elena, din partea PSD =PMP,  il propune in 

funcția de viceprimar pe dl. consilier Nedelcu Nicolaie. 

- Dl consilier Constantin Cristea, din partea PRO ROMÂNIA, il propune 

in funcția de viceprimar pe dl. consilier Geangoș Marin. 

Se aprobă modalitatea de vot = prin bararea de pe buletinul de vot  a 

celui nedorit in funcția de viceprimar. 

Se ia o pauză in care secretarul general al comunei să pregătească 

procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor 

Pauză. 

La intoarcerea in sala de ședinte, secretarul general al comunei spune 

următoarele : ,,In fața primăriei se afla un grup de cetățeni, grup 

cunoscut cu comportament huliganic, care mi-a adresat injurii și 

expresii jignitoare, acuzăndu-mă că am contribuit la alegerea 

viceprimarului comunei”. 

D-na consilier Alecu Maria, arată că in istoria comunei nu s-a 

intâmplat asa ceva până acum, ca cineva să jignească secretarul 

comunei și il intreabă pe primar de ce nu ia măsuri. 

Dl consilier Constantin Cristea spune ,, Dacă-i vorba de Olteanu 

Sorin, ce așteptări aveți de la el”. 

Presedintele Comisiei de numărare a voturilor constată că in urma 

numărării voturilor, dl. Nedelcu Nicolaie a obținut 7 voturi ,,pentru” , 

iar dl. Geangoș Marin 6 voturi ,,pentru” 

D-na consilier Posircă Elena, il felicită pe dl. Nedelcu Nicolaie pentru 

rezultatul obținut și in continuare spune că avem nevoie de un 

viceprimar care să muncească. 

Dl. consilier Costantin Cristea, spune că viceprimarul trebuie să fie șef 

peste gropile din asfalt si santuri și să nu stea in birou, trebuie făcute 

proiecte pentru comună. Intreabă in continuare cum a fost făcută 

plata pentru deszăpezirea din  iarna 2019 – 2020 și de ce nu au fost 

achiziționate tablete pentru elevii scolii. 

Dl. viceprimar Nedelcu Nicolaie, dă explicații cu privire bugetul de 

venituri si cheltuieli al comunei. Mai arată că impreună cu d-na 

contabil a stabilit modalitatea de achizitionare a unui număr de 100 



de tablete, iar după alegerile din septembrie 2020 nu mai cunoaște 

dacă a fost făcută achiziția sau nu. 

D-na consilier  Alecu Maria, in calitate de director a Scolii Gimnaziale 

Ziduri, informează că cele 100 de tablete urmează să sosească. 

In incheiere dl. Nedelcu Nicolaie, ales in funcția de viceprimar, 

multumește colegilor din Consiliul local Ziduri pentru faptul că a fost 

ales in această funcție și spune că poate demonstra că si din această 

funcție poate să rezolve probșeme ale comunei, arată că iși dă mâna cu 

colegul primar si cu ceilalți colegi din primărie. 

Toți cei prezenți ii doresc spor la treabă. 

Președintele de ședință declară inchisă ședința. 

 

      Președinte de ședință,                                    Secretar general, 

        Nedelcu Nicolaie                                        Racovanu Mariana 

 

 

 

 


