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PROCES  - VERBAL 

Încheiat astăzi, 15 ianuarie 2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

local Ziduri, județul Buzău. 

Ședința ordinară este prezidată și deschisă de către dl. Nedelcu Nicolaie, 

președinte de ședință, care dă cuvântul d-nei secretar general Ziduri pentru a 

face apelul nominal al consilierilor locali și constată că din numărul de 13  

consilieri locali, sunt prezenți un număr de 13, precum și prezența dl. primar 

Buzea Viorel. 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele consilierului local  

 
ALECU MARIA 

prezent 

 
  BORCESCU NECULAI 

prezent 

 CONSTANTIN CRISTEA prezent 

 GAVRILĂ IANCU prezent 

 GEANGOŞ MARIN prezent 

 JANTIA ALEXANDRU prezent 

 NEDELCU NICOLAIE prezent 

 POSIRCA ELENA  prezent 

 POENARU CORNEL prezent 

 RADU CRINA prezent 

 ROBE LEONARD prezent 

 ROBE SĂNDEL IONUȚ prezent 

 TISLOVEANU MIHĂIȚĂ prezent 

 

Se constată că ședința este legal constituită, iar consilierii semnează 

documentul de prezență. 

In continuare, secretarul informează că ședința a fost convocată în baza 

Dispoziției nr. 5/07.01.2021 a Primarului comunei Ziduri, fiind adusă la 

cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei și prin înserarea unui 

anunț în acest sens pe site-ul primăriei w.w.w.primariaziduribz.ro 

Se consultă consilierii cu privire la conținutul procesului verbal al ședinței 

anterioare din data de 30.12.2020, constatându-se faptul că aceștia nu au 

făcut observații, președintele de ședință supune la vot conformitatea acestuia, 

validat în unanimitate. 



In continuare, președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre înscris 

pe ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
secțiunii de dezvoltare. 

Președintele de ședință consultă consilierii, dacă mai sunt și alte probleme ce 

ar necesita incluse în proiectul de pe ordinea de zi 
Dl primar Buzea Viorel, propune suplimentarea ordinii de zi cu : 

-  Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local. 
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea și se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

 

In continuare, președintele de ședință trece la prezentarea, discutare și 
votarea proiectelor de hotărârea  

 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii 
de dezvoltare. 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, referatului de aprobare, 
raportului compartimentului de specialitate financiar – contabil, precum și 
raportului de avizare. 

Discuții 
D-na consilier Poșircă Elena, intreabă pentru ce este necesar aprobarea 

acestui proiect de hotărâre. 
Dl. Nedelcu Nicolaie, președinte de ședință, răspunde că sunt norme 
metodologice de incheiere a exercițiului bugetar care trebuie respectate. 

Nefiind alte discuții, președintele de ședință supune la vot prezentul proiect 
de hotărâre, care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local. 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, referatului de aprobare, 

raportului compartimentului de specialitate financiar – contabil, precum și 
raportului de avizare. 
Discuții 

Dl consilier Borcescu Neculai, intreabă de ce au fost cheltuiti banii in luna 
decembrie in baza dispoziției primarului. 

Președintele de ședință, dl Nedelcu Nicolaie, răspunde că este vorba de o 
rectificare bugetară aprobată potrivit HG 1044/2020, consiliul local incă nu 
era constituit și pentru a asigura urgența a fost emisă o dispoziție. 

Dl. consilier Constantin Cristea, intreabă dacă avem bani pentru a achita 
datoriile cu drumurile care au fost modernizate in anul 2020. 

Dl. Nedelcu Nicolaie, prezintă următoarele explicații cu privire la executarea 
proiectului de modernizare drumuri comunale executate in anul 2020. 
 

Buget inițial = 2.207.000 lei, 
Buget definitiv + 2.509.000 lei,  
Factură lucrări = 2.806857,55 lei, 

Plăți la 31.12.2020 = 2.235.000 lei, 
Diferență de plată = 571.857,55 lei 

Cheltuieli totale cap. drumuri la 31.12.2020 = 2.508.079,30 lei  



 

Dl consilier Constantin Cristea, intreabă in ce stadiu se gaseste proiectul de 
aducțiune apă. 

Dl Nedelcu Nicolaie, viceprimar, arată că pentru a cunoaște exact stadiu 
lucrării, trebuie invitat constructorul lucrării 
Eu la acest moment nu mai cunosc exact termenele, cunosc că unii 

consumatori se pot racorda la rețea. 
Dl consilier Tisloveanu Mihăiță, intreabă – cât mai durează. 
Dl Nedelcu Nicolaie, viceprimar, arată că ar trebui urgentată lucrarea. 

Dl primar Buzea Viorel, arată sunt dificultăți cu privire la subtraversarea de 
la Cuculeasa la CFR 

Dl primar Buzea Viorel, consultă consilierii cu privire la construirea unui 
gard care să imprejmuiască parcul din satul Cuculeasa. 
D-na consilier Posircă Elena, arată că la discutarea bugetului anului 2020, 

consilierii locali nu au fost de acord cu construirea acestui gard. 
Dl primar Buzea Viorel, arată – suntem criticați de cetățeni ca parcul nu este 

imprejmuit și diversi cetățeni pasc animalele aici.  
Dl consilier Borcescu Neculai, spune – aceasta este o  problemă electorală. 
Dl consilier Constantin Cristea propune ca intreținerea parcului să se facă 

cu beneficiarii venitului minim garantat. 
D-na consilier Alecu Maria, spune că cetățenii satului Cuculeasa au distrus 
acest parc, mai arată că au fost perioade când  scoala a făcut lecții deschise 

in acest parc, iar acum oile, vacile cetățenilor acestui sat au distrus pomii și 
mobilierul parcului. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, arată că se va intocmi plan de măsuri cu 
asistații sociali pe sate. 
 

Nefiind alte discuții, pe margine proiectului de hotărâre, președintele de 
ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 
Discuții și propuneri. 

Secretarul general UAT prezinta fisele posturilor celor două functii de 
contabil care au fost solicitate in sedinta precedentă de consiliu. 
Dl consilier Borcescu Neculai, intreabă dacă se cunoaște la nivelul comunei  

care sunt persoanele aflate in izolare (COVID ) si unde vor fi vaccinați 
cetățenii comunei. Dl consilier mai arată că este nemulțumit de activitatea 

inspectorului de la Compartimentul agricol și intreabă de ce nu se fac 
angajari in acest compartiment. Intreabă care sunt atribuțiile inspectorului 
din Compartimentul agricol. 

Dl consilier Jantia Alexandru, arată că evidența acestor persoane este 
cunoscută numai de medicii de familie. 
Dl primar Buzea Viorel, spune că de la nivelul primăriei a fost făcut 

cunoscut numărul persoanelor ce urmează să fie vaccinate, deasemeni mai 
arată că singurul spațiu care a fost raportat pentru centru de vaccinare este 

Căminul cultural Ziduri, spațiu care nu corespunde din punct de vedere 
sanitar. 
Dl consilier Poenaru Cornel, aduce la cunoștință că mai mulți cetățeni spală 

masinile cu detergent la forajul de apă. 



Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, intreabă care sunt acei cetățeni pentru a li se 

aplica amenzi contravenționale. 
Dl consilier Poenaru Cornel, arată că nu poate să-i spună el. 

D-na consilier Alecu Maria, propune montarea unor camere de 
supraveghere. 
Mai propune ca sedintele de consiliu local să se țină după ora 12,00. 

Dl primar, a luat act de aceste solicitări. 
Nemaifiind discuții in cadrul ședinței și alte probleme de analizat nu mai 
sunt, proiectele de hotărâre inscrise pe ordinea de zi au fost discutate, 

președintele de ședință declară înschise lucrările ședinței. 
 

             Președinte de ședință,                             Secretar general, 

 

 

 


