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PROCES – VERBAL 
 
          Incheiat astăzi 14.12. 2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului 

local Ziduri. 

          Convocarea Consiliului local Ziduri în ședință ordinară s-a făcut cu 5 

zile înainte de data fixată prin Dispoziția nr. 269/07.12.2020, 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 continuarea sedinței, d-na Racovanu Mariana, secretar arată că 

este necesar să fie ales președinte de ședință potrivit ordinii de zi: 

• Depunerea juramantului de catre consilierul local supleant declarat 

ales al carui mandat a fost validat, respectiv dl Poenaru Cornel. 

• Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință. 

• Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Ziduri, 

județul Buzău.  

• 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 rectificarea bugetului local al comunei 

Ziduri. 

• Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei, in vederea 

procurării cadourilor de Crăciun pentru preșcolarii și elevii din Comuna 

Ziduri. 

• 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. 

• Diverse. 

Inainte de alegerea președintelui de șediniță și aprobarea ordinii de zi, dl 

Primar Buzea Viorel, retrage de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

alegerea viceprimarului comunei Ziduri, județul Buzău. 

  

Discuții pe marginea acestei propuneri : 

D-na consilier Poșircă Elena, îl întreabă pe dl. primar care este motivul 

retragerii acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, atât timp cât in 

invitația - convocare pentru ședință este înscris acest proiect de hotărâre. 

Dl primar Buzea Viorel, arată că potrivit prevederilor Codului administrativ, 

în calitate de inițiator poate retrage acest proiect de hotărâre de pe ordinea 

de zi. 

Dl consilier Constantin Cristea, intervine și spune: ,,Ce-i atâta grabă, 

viceprimarul se poate alege și peste 2 – 3 luni” 

Dl. consilier Robe Săndel Ionuț, se înscrie la cuvânt și ii pune următoarea 

intrebare d-lui consilier Constantin Cristea ,, De ce răspunzi dumneata, noi 

l-am întrebat pe primar de ce retrage proiectul de hotărâre privind alegerea 

viceprimarului de pe ordinea de zi ?” 

Inainte de aprobarea ordinii de zi, cei 6 consilieri ai P.S.D, împreună cu un 

consilier P.M.P. au părăsit ședința. 



 

Din datele de stare civilă ale consilierilor aleși rămași la ședință rezultă că cel 

mai în vârstă consilier este domnul Jantia Alexandru, născut la data de 

14.11.1949, iar doi dintre cei mai tineri consilieri locali sunt: Radu Crina, 

născută la data de 20.03.1980 și domnul Robe Leonard născut la data de 

31.03.1969. 

Domnul Jantia Alexandru – președintele de vârstă, invită Secretarul general 

al comunei, să prezinte Incheierea Judecătoriei Rm.Sărat prin care a fost 

validat mandatul consilierului local supleant si propune: 

- depunerea jurământului de către consilierul local ales (supleant), al 

cărui mandat a fost validat de judecătorie. 

Propunerea este aprobată de cei prezenți. 

Președintele de vîrstă, invită consilierul local ales, al cărui mandat a fost 

validat, să depună jurământul. 

A depus jurământul Poenaru Cornel. 

  

Notă. Secretarul general al comunei precizează că ordinea de zi a ședințelor 

se aprobă cu majoritatea simplă a consilierilor în funcție la propunerea 

inițiatorului și în exercitarea atribuțiilor ce îi revin consiliul local adoptă 

hotărâri cu votul majorității consilierilor locali în funcție. 

Președintele de vârstă arată că în aceste condiții proiectele de hotărâre nu 

pot fi adoptate. 

Președintele de ședință declara închisă ședința.  

 

 

      Președinte de vârstă,                                    Secretar general, 

      Jantia Alexandru                                          Racovanu Mariana 

 

 
 

 


