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          Incheiat astăzi 30.12. 2020, ora 09,30, cu ocazia ședinței 

extraordinare a Consiliului local Ziduri. 

          Convocarea Consiliului local Ziduri în ședință extraordinară s-a făcut  

prin Dispoziția nr. 284/23.12.2020, emisă de primarul comunei Ziduri, în 

conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit.d) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

          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 Buzea Viorel și d-na 

Racovanu Mariana, secretar general. 

In sala de sedinte este prezent in continuare  reprezentantul  AGORA care a 

inregistrat video lucrările ședinței. 

 Dl Buzea Viorel, primar, retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 

privind alegerea președintelui de ședință. 

Președintele de ședință, dl. Nedelcu Nicolaie, supune la vot ordinea de zi: 

         Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Ziduri, județul Buzău. 

 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al 

comunei Ziduri, in relația cu A.F.I.R., in cadrul proiectului ,,Imbunătățirea 

rețelei de drumuri, comuna Ziduri, sat Heliade Răduleascu” 

 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Ziduri, județul Buzău. 



 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

local al comunei Ziduri in Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale 

Ziduri. 

 Proiect de hotarâre privind transformarea unui post de referent, clasa 

III din cadrul compartimentului financiar contabil, impozite si taxe locale, in 

post de inspector, clasa I,  grad profesional asistent, ca urmare a promovării 

in clasă a functionarului public, precum și a statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Ziduri, județul Buzău. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile 

specifice serviciului de salubrizare delegat către operatorul SC RER SUD SA, 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare penatru 

anul școlar 2021 – 2022 pe raza comunei Ziduri, 

 Diverse. 

Cu ordinea de zi aprobată, președintele de ședință invită consilierii 

locali să treacă la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Ziduri, județul Buzău. 

Președintele de ședință invită pe d-nii consilieri locali să analizeze și să 

aprobe cele 2 articole ale proiectului de hotărâre, acestea fiind aprobate cu 

13 voturi pentru, 0 abțineri, 0 impotrivă, exprimate deschis și se adoptă 

Hotărârea Consiliului local nr. 44 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local. 

Secretarul general al comunei propune luarea unei pauze pentru a merge la 

un calculator in birou pentru intocmirea formularelor pentru raportul 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ziduri, necesare la adoptarea 

proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi.  

Pauză 

La intoarcerea in sala de sedintă secretarul general al comunei care a trecut 

pe lângă acelasi grup de cetățeni turbulent aflat in fața primăriei, il intreabă 

pe dl. primar dacă camerele de luat vederi de la primărie funcționează. O 

intreabă pe d-na consilier Radu Crina, dacă cunoaște că impreună in acel 

grup cunoscut cu antecedente huliganice se află și soțul ei. 



Dl primar, ii răspunde d-nei secretar că de circa 4 luni nu funcționează 

camerele de luat vederi. 

Dl consilier Constantin Cristea spune ,, nu stiu de ce este platită societatea 

respectivă, daca camerele de luat vederi nu funcționează” 

D-na consilier Alecu Maria spune ,, și noi la scoala avem astfel de camere de 

luat vederi si când se defectează, anunțăm societatea respectivă și 

reprezentantii acesteia vin imediat și le repara” in continuare arată, ,, d-le 

primat totul depinde de dvs. de ce nu ieșiți in strada să-i indepărtați ? ” 

In acest timp secretarul comunei i-a legătura telefonică cu reprezentantul SC 

Iftronix, care asigură acest serviciu la primărie și tot telefonic anunță Șeful 

Secției de Poliție Rurală nr. 9 Ziduri, că este necesar să trimită un echipaj 

pentru interogarea acelui grup de cețățeni din fața primăriei. 

Intervine dl. consilier Borcescu Neculai, care ii spune d-lui primar 

următoarele ,, oricât te-ar fi ajutat, un astfel de om tot te trage in mocirlă” 

Dl consilier Geangoș Marin, arată că, camerele de luat vederi sunt de mare 

importanța pentru asigurarea securității bunurilor primăriei și ar trebui 

amplasate pe tot teritoriul comunei  și este necesar să ne obisnuim cu ele. 

 Presedintele de ședință invită consilierii locali să treacă la dezbaterea 

proiectului de hotărăre privind desemnarea reprezentantului legal al 

comunei Ziduri, in relația cu A.F.I.R., in cadrul proiectului ,,Imbunătățirea 

rețelei de drumuri, comuna Ziduri, sat Heliade Răduleascu” 

Dl primar, Buzea Viorel, inițiatorul proiectului prezintă raportul de 

aprobare al proiectul de hotărâre, d-na secretar prezintă raportul 

compartimentului de specialitate, dl. Borcescu Neculai, presedintele 

comisiei de specialitate nr. I și d-na Alecu Maria, presedintele, 

presedintele comisiei de specialitate nr. II, prezintă raporturile de avizare 

(favorabile). 

Dl presedinte de sedință invită pe domnii consilieri să analizeze și să 

aprobe cele 3 articole ale acestui proiect, acestea fiind aprobate cu 13 

voturi pentru, 0 impotrivă, 0 abtineri, exprimate deschis. 

 Președintele de sedință supune votului d-nilor consilieri proiectul de 

hotărâre integral și cu 13 voturi pentru, exprimate deschis se adopă 

Hotărârea nr. 45, privind desemnarea reprezentantului legal al comunei 



Ziduri, in relația cu A.F.I.R., in cadrul proiectului ,,Imbunătățirea rețelei de 

drumuri, comuna Ziduri, sat Heliade Răduleascu” 

Președintele de ședință propune trecerea la dezbaterea proiectului de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile in anul 

2021 la nivelul comunei Ziduri, județul Buzău. 

Primarul in calitate de inițiator prezintă raportul de aprobare și raportul 

compartimentului de specialitate. 

Discuții pe margine proiectului de hotărâre. Se inscriu la cuvânt 

următorii : 

Dl consilier Gavrilă Iancu, arată următoarele – nu suntem de acord cu 

aplicarea ratei de inflație, cum putem să majorăm impozitele și taxele la 

populație când stim cu toții că veniturile sunt inghetate, nu au crescut 

pensiile, nu au crescut salariile, toate preturile la toate produsele si 

utilități  au crescut. 

Dl. consilier Borcescu Neculai, arată următoarele – știm cu toții că anul 

agricol 2019 -2020 a fost un an extrem de vitreg cu noi agricultorii 

datorită secetei prelungite, cunoaștem cu toții de toate majorările de 

prețuri, mai arată că are destule informații de la diverse comune care au 

stabilit impozitele și taxele pentru anul 2021  la nivelul anului 2020. 

Președintele de sedință supune votului d-nilor consilieri proiectul de 

hotărâre integral și cu 13 voturi pentru, exprimate deschis se adopă 

Hotărârea nr. 46 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile 

in anul 2021 la nivelul comunei Ziduri, județul Buzău, la nivelul anului 

2020. 

Presedintele de ședință invită consilierii locali să treacă la dezbaterea 

proiectului de hotărăre privind privind transformarea unui post de 

referent, clasa III din cadrul compartimentului financiar contabil, 

impozite si taxe locale, in post de inspector, clasa I,  grad profesional 

asistent, ca urmare a promovării in clasă a functionarului public, precum 

și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Ziduri, județul Buzău. 

Dl primar, Buzea Viorel, inițiatorul proiectului prezintă raportul de 

aprobare al proiectul de hotărâre, d-na secretar prezintă raportul 



compartimentului de specialitate, dl. Borcescu Neculai, presedintele 

comisiei de specialitate nr. I și d-na Alecu Maria, presedintele, 

presedintele comisiei de specialitate nr. II, prezintă raporturile de avizare 

(nefavorabile). 

Inscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre: 

D-na consilier Posircă Elena, spune următoarele ,,am inteles din 

explicatiile date de secretatul general al comunei că d-na Buzea Dorina, 

soția d-lui primar, a fost incadtata in postul de referent superior, gradul 

III (cu studii medii), am inteles că anul acesta a absolvit o forma de 

invatamant superior cu diplomă de licenta, deasemeni a sustinut si un 

exemane de promovare in clasă, am următoarea intrebare, care sunt 

atribuții și salariul după ce se aprobă această hotărâre ?” 

Dl consilier Constantin Cristea, intreabă de ce sunt atâtea discuții pentru 

promovorea acestui funcționar, atâta timp cât si alti funcționari publici ca 

Voicilă Ionut și Matei Anisoara au beneficiat de anumite sporuri salariale. 

D-na secretar, solicită inscrierea la cuvânt pentru a răspunde  la 

intrebarea d-lui consilier Constantin Cristea și arată următoarele  - in 

cazul funcționarilor publici Voicilă Ionut și Matei Anisoara, acestia au 

sustinut un concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții cu studii 

superioare, pe când in acest caz, d-na Buzea Dorina a absolbit o formă de 

invătământ superior in timp ce ocupă o funcție publică cu studii medii și 

potrivit prevederilor O. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare in clasă a 

funcționarilor publici, precum și prev. art.480 – 481 și art. 618 alin. 23 

din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ este necesar ca 

această procedură să fie aprobată in consiliul local. 

Dl consilier Borcescu Neculai, spune următoarele ,,noi avem o intrebare 

ce face acest funcționar public și cât salariu primeste, eu nu am venit să 

fac paradă in Consiliul local, sunt zgârcit de felul meu.” 

Dl primar Buzea Viorel, spune următoarele – anumiti salariați cu studii 

iau un anumit salariu și nu inteleg de ce d-na Buzea Dorina să nu ia, 

atâta timp cât lucrează foarte mult. 



Dl. consilier Borcescu Neculai, spune următoarele –,, d-le primar ne-ati 

chemat la sedinta in data de 14 decembrie 2020, in ordinea de zi cu acest 

proiect de hotărâre, de ce nu ne faceti cunoscute atribuții și salariul 

acestei persoane ? ” 

Mai arată in continuare, d-le primar dvs. in caliate de primar sunteti 

autoritate executivă a administrației publice locale și soția dvs. Buzea 

Dorina este contabilul instituție care se ocupă de bugetul comunei, din 

acest motiv vă intreb, este legal ? 

Dl primar Buzea Viorel, in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre 

retrage de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. 

 Presedintele de ședință invită consilierii locali să treacă la dezbaterea 

proiectului de hotărăre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

al comunei Ziduri in Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Ziduri. 

Dl primar, Buzea Viorel, inițiatorul proiectului prezintă raportul de aprobare 

al proiectul de hotărâre, d-na secretar prezintă raportul compartimentului de 

specialitate , d-na Alecu Maria, presedintele, presedintele comisiei de 

specialitate nr. II, prezintă raportul de avizare (favorabil). 

Nu sunt discuții pe margine proiectului de hotărâre. 

Dl presedinte de sedință invită pe domnii consilieri să analizeze și să aprobe 

cele 2 articole ale acestui proiect, acestea fiind aprobate cu 13 voturi pentru, 

0 impotrivă, 0 abtineri, exprimate deschis. 

Președintele de sedință supune votului d-nilor consilieri proiectul de hotărâre 

integral și cu 13 voturi pentru, exprimate deschis se adopă hotărărea nr. 47 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ziduri in 

Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Ziduri. 

Presedintele de ședință invită consilierii locali să treacă la dezbaterea 

proiectului de hotărăre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice 

serviciului de salubrizare delegat către operatorul SC RER SUD SA. 

Dl primar, Buzea Viorel, inițiatorul proiectului prezintă raportul de aprobare 

al proiectul de hotărâre și raportul compartimentului de specialitate , d-l 

Gavrilă Iancu, presedintele, presedintele comisiei de specialitate nr. III, 

prezintă raportul de avizare (nefavorabil). 

Discuții. 



Dl consilier Borcescu Neculai, cere relații primarului și viceprimarului despre 

modul de colectare al gunoiul menajer. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, arata că in anul 2020 am avut incheiat un 

contract de prestări servicii cu RER SUD SA și plata a fost făcută in funcție 

de cantitatea de gunoi colectată. 

Mai arată in continuare că cetățenii sunt obisnuiți să facă ce vor cu gunoiul. 

D-na consilier Posircă Elena, spune că este necesar ca cetățenii să se 

obisnuiască cu colectarea selectivă, iar cei care depozitează gunoi in locuri 

nepermise să fie amendați. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, spune următoarele – nu vom rezolva nimic 

cu amenzi. 

Dl. consilier Borcescu Neculai, arată că este nevoie de aplicat toate măsurile 

pentru a fi curată comuna noastră, să luăm exemplu de la alte comune din 

jurul noastru. 

D-na consilier Alecu Maria, propune achiziționare unor camere de luat vederi 

care să fie amplasate in toată comuna. 

Dl presedinte de sedință il intreabă pe dl. primar (inițiatorul proiectului de 

hotărâre) dacă nu este de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a acestui 

proiect de hotărâre, pentru a avea timp pentru o discuție cu reprezentanții 

RER SUD SA. 

Dl primar Buzea Viorel, in calitate de inițiator retrage de pe ordinea de zi 

proiectul de hotărăre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice 

serviciului de salubrizare delegat către operatorul SC RER SUD SA. 

 Presedintele de ședință invită consilierii locali să treacă la dezbaterea 

proiectului de hotărăre privind  aprobarea organizării rețelei școlare pentru 

anul școlar 2021 – 2022 pe raza comunei Ziduri. 

Dl primar, Buzea Viorel, inițiatorul proiectului prezintă raportul de aprobare 

al proiectul de hotărâre, d-na secretar prezintă raportul compartimentului de 

specialitate , d-na Alecu Maria, presedintele, presedintele comisiei de 

specialitate nr. II, prezintă raportul de avizare (favorabil). 

Nu sunt discuții pe margine proiectului de hotărâre. 



 Dl presedinte de sedință invită pe domnii consilieri să analizeze și să 

aprobe cele 2 articole ale acestui proiect, acestea fiind aprobate cu 13 

voturi pentru, 0 impotrivă, 0 abtineri, exprimate deschis. 

Președintele de sedință supune votului d-nilor consilieri proiectul de hotărâre 

integral și cu 13 voturi pentru, exprimate deschis se adopă hotărărea nr. 48 

privind  aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul școlar 2021 – 2022 

pe raza comunei Ziduri. 

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de 

ședință declară lucrările inchise. 

 

 

      Președinte de ședință,                                   Secretar general, 

          Nedelcu Nicolaie                                  Racovanu Mariana 
 

 

 


