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PROCES  - VERBAL 

Încheiat astăzi, 25 februarie 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 a comunei 

Ziduri pentru a face apelul nominal al consilierilor locali care constată că 

sunt prezenti la sedinta toți cei 13 consilieri locali, 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. 51/25.02.2021 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 15.01.2021, 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 modificării Actului Constitutiv 

și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară PROGAZ BUZĂU 
2020, la care comuna Ziduri este membru asociat. 



- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

- 2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3086/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

- 3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3075/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

- 4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3084/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. 
- 5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3083/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. 
- 6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3082/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. 
- 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației a nivelului 

redevenței pentru concesionarea terenurilor și a chiriei pentru închirierea 

imobilelor proprietatea Comunei Ziduri 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce 

urmează să fie prestate în anul 2021 de beneficiarii venitului minim 
garantat 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

9. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de referent, clasa 
III, din cadrul compartimentului financiar contabil, post de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a promovării ăn clasa a unui 

funcționar public, precum și a statului de funcții al aparatului de 
specialitarte al primarului. 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local.  

- 10. Diverse. 
 

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 alegerea presedintelui de sedintă. 
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 modificării Actului Constitutiv și 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară PROGAZ BUZĂU 2020, la 
care comuna Ziduri este membru asociat. 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 

prezeintă raportului de avizare. 
Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotătâre, președintele de ședință 

supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 

 
Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3086/11.05.2017 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 

prezintă raportul de avizare. 
Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotătâre, președintele de ședință 
supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 
 
Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3075/11.05.2017 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 
prezintă raportul de avizare. 

Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotătâre, președintele de ședință 
supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 
 

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3084/11.05.2017 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 

aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 
prezintă raportul de avizare. 

Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotătâre, președintele de ședință 
supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3083/11.05.2017 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 

aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 
prezintă raportul de neavizare . 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 

Dl consilier Constantin Cristea, arată ca această suprafată de izlaz nu poate 
fi folosită din cauza gunoaielor depozitate pe acesta. 

 
Dl consilier Robe Săndel Ionuț, spune că si pe izlazul din satul Cuculeasa 
mai sunt gunoaie, dar chiriasul care a inchiriat pasunea a făcut curat și nu 

a cerut rezilierea contractului. 



Se supune la vot proiectul de hotărâre și se constată respingerea acestuia cu 

4 voturi pentru ( următorii consilieri: Constantin Cristea, Jantia Alexandru, 
Gavrilă Iancu și Poenaru Cornel) și 9 abțineri ( toți ceilalti consilieri locali ). 
 

 
Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3082/11.05.2017 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 

prezintă raportul de avizare. 
Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotătâre, președintele de ședință 

supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
   
 
Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației a nivelului redevenței 
pentru concesionarea terenurilor și a chiriei pentru închirierea imobilelor 
proprietatea Comunei Ziduri 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 prezintă raportul de 
avizare. 

Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotătâre, președintele de ședință 
supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce urmează să 
fie prestate în anul 2021 de beneficiarii venitului minim garantat 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 

aprobare și raportul, iar presedintele comisiei nr. 3 prezintă raportul de 
avizare. 

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre 
Dl consilier Constantin Cristea, solicită tabelele cu asistatii sociali care 
trebuie să efectueze munca in folosul comunității. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, dă citire tabelului cu persoanele care trebuie 
să efectueze muncă in folosul comuității. 
Dl consilier Constantin Cristea, arată că aceste persoane trebuie verificate 

deoarece unii dintre ei efectueaza diverse munci ocazionale si realizeaza 
câstiguri și exemplifică in acest sens pe  Dan Cătălin din satul Ziduri si 

persoane tinere apte de munca precum Ceausu Valentin din satul Lanurile. 
Dl consilier Tisloveanu Mihăiță arată si el că numitul Dan Cătălin trebuie 
verificat deoarece detine autoturism și efectueaza lucrări de constructii. 

Dl viceprimar a luat act de aceste situații.  
D-na consilier Posircă Elena arată – vine primăvara și este absolut necesar 

să face curatenie si toaletarea pomilor de pe str. lui Nicu  Buzoianu, unde 
sunt crengi ale pomilor și cătină care fac anevoioasă deplasarea mijloacelor 
de transport. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, spune că verifică drujba din dotarea 
primăriei si va dispune ca Udatu Dumitru salariatul primăriei să se ocupe de 
acest lucru. 

Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 
 

 



 

 
Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de referent, clasa III, din 
cadrul compartimentului financiar contabil, post de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, ca urmare a promovării ăn clasa a unui funcționar public, 
precum și a statului de funcții al aparatului de specialitarte al primarului. 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 
prezintă raportul de avizare. 

Discuții 
D-na consilier Posircă Elena intreaba care va fi salariul functionarului public 

după aprobare. 
D-na secretar general arată că salariile functionarilor publici au fost 
adoptate in sedinta Consiliului local Ziduri din data de 27.12.2018 si de la 

acea data nu au mai fost modificate. 
Dl consilier Borcescu Neculai, intreabă dacă aceeasi muncă o va face si după 
aprobarea transformării postului. 

D-na secretar general spune ca noile atribuții sunt stabilite potrivit fisei 
postului. 

Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă. 
Propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 

luni. 
D-na Alecu Maria, face propunerea ca dl. consilier Borcescu Neculai să  
fie nominalizat presedinte de sedinta. 

Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

Discuții 
Dl consilier Poenaru Cornel, in calitate de parinte al uni elev de la Scoala 

primară Cuculeasa, aduce la cunoștință că această scoala a obligat părinții 
copiilor să cumpere pentru scoala sapun hărtie igienică și tablă. 
D-na consilier Alecu Maria in calitate de director al Scolii Gimnaziale Ziduri 

dezminte cele afirmate anterior de dl consilier Poenaru Cornel  si arată că 
Scolii primare Cuculeasa  i-au fost repartizate materiale de curățenie 
săptămânal și personal a verificat cum se păstrează igiena in acea scoala, 

dar unii elevi care sunt certați cu disciplina risipesc materialele puse la 
dispoziție de d-na invătătoare. Deasemeni arată că si acestă scoala a fost 

dotată cu tablă inteligentă cu marker. 
Dl consilier Tisloveanu Mihăiță intreabă dacă dl Robe care are contract de 
inchiriere pentru păsunea de la Ziduri are animale și cine paște păsunea 

respectivă. 
Dl conslier Constantin Cristea,arată că persoana respectivă are animale in 

fermă. 
Dl consilier Borcescu Neculai, propune ca la sedintele de consiliu local să 
participe si un reprezentant din partea Postului de Poliție Ziduri. 

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 închise lucrările ședinței. 

 
             Președinte de ședință,                             Secretar general, 

 

 


