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PROCES  - VERBAL 

Încheiat astăzi, 19 aprilie  2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 
local Ziduri, județul Buzău. 

Ședința ordinară este prezidată și deschisă de către dl. Borcescu Neculai, 
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. 93/09.04.2021 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 25.03.2021, 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 aprobare utilizării in anul 2021 a execedentului 
din anul precedent 

       - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local. 
- 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Ziduri și a listei de 

investiții pe anul 2021; 
         - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  

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

- 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de  acordare ajutoare de 
urgență; 

         - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local. 
-  4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea domeniilor serviciilor în care 

contravenienții vor presta activități in folosul comunității. 
          - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  

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

- Diverse – alte probleme ale activității curente. 
 

Președintele de ședință consultă consilierii, dacă mai sunt și alte probleme ce 
ar necesita incluse în proiectul de pe ordinea de zi 
Nu mai sut proiecte suplimentare de hotărâre 
Se supune la vot ordinea de zi  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 aprobare utilizării in anul 2021 a execedentului din 
anul precedent . 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și raportul compartimentului de specialitate, iar presedintele 
comisiei nr. 1 prezeintă raportului de avizare. 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 
Dl consilier Constantin Cristea, intreabă in ce stadiu ne aflăm cu proiectul 
de aductiune apă. 
Dl primar Buzea viorel, răspunde că mai trebuie să primim sume de bani de 
Guvern pentru finalizarea proiectului. Apa este pe teavă iar bransamentul 
este suportat de către proprietar. 
D-na consilier Posircă Elena, arată că trebuie continuat proiectul. 
 



 Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Ziduri și a listei de 
investiții pe anul 2021. 
 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și raportul, iar presedintele comisiei nr. 1 prezintă raportul de 
avizare. 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 
Dl consilier Constantin Cristea, intreabă ce obiective sunt cuprinse in lista 
de investii ce se aprobă și care se regăsec in proiectele care au fost inaintate 
de consilierii locale in sedinta anterioară, intreabă dacă a fost semnat 
contractul de prestări servicii cu RER Buzău si daca sunt cuprinse si 
cheltuielile pentru reparat spatiul Gradinitei de la Ziduri. 
Dl primar Buzea Viorel, răspunde că a fost semnat contractul de prestări 
servicii cu RER Buzău. 
Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de  acordare ajutoare de 
urgență  
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 2 
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  stabilirea domeniilor serviciilor în care 
contravenienții vor presta activități in folosul comunității. 
 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă raportul, iar presedintele comisiei nr. 2 
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. 
 
 
Discuții. 
Dl consilier Constantin Cristea, intreabă când se construiește platforma de 
gunoi de grajd ? 



Dl primar Buzea Viorel, răspunde că din discuțiile purtate la nivelul 
judetului nu a fost generată nici o măsură pentru a putea să ajungă bani in 
buget pentru astfel de constructie. 
Dl consilier Borcescu Neculai, intreabă căt a costat prestarea de serviciu 
pentru ingrijirea păsunii din satul Lanurile și face propunerea ca in același 
mod să se efectueze servicii si pentru păsunea din satul Heliade Radulescu. 
Dl primar Buzea Viorel, răspunde că a fost incheiat un contract de prestare 
de serviciu cu o firmă, contravaloarea serviciului este de 7.000 lei/zi. 
 
Dl consilier Constantin Cristea, revine cu propunerea de reabilitare a 
spatiului Grădinitei din satul Ziduri, care poate fi folosit ca spatiu pentru 
birouri, necesare functionarilor primăriei. 
Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, aminteste că este intocmit un proiect pentru 
sediu primăriei. 
Dl consilier Constantin Cristea, readuce in discuție ordinea din sediul 
primăriei și de la camera oficială. 
Dl consilier Robe Săndel, intervine și arată că este necesar să se facă 
demersuri pentru lucrarea sistematică de  intocmirea cărtilor funciare. 
Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, aduce la cunoștința celor prezenți că UAT 
Ziduri a fost printre cele 6 comune selectate pentru lucrarea sistematică de 
cadastrare, insă la licitația organizată la nivelul ANCPI Bucuresti, 
căstigătorul licitației a fost contestat și aici s-a intrerupt totul. 
Dl consilier Robe Săndel, spune, revin la solicitarea de a se face demersurile 
necesare pentru demararea procedurii de intocmire a cărtilor funciare. 
Dl consilier Tisloveanu Mihăiță, arată, este necesar să se inceapă si la nivelul 
comunei noastre lucrarea de cadastrare. 
Dl consilier Constantin Cristea, revine si arată că nu s-a făcut nimic in 6 
luni de zile de la alegeri și până in prezent. 
Dl primar Buzea Viorel, spune, la momentul acesta nu pot să vă dau un 
răspuns cu privire la cărtile funciare. Voi merge la OCPI pentru un punct de 
vedere. 
Dl consilier Robe Săndel, spune, nu ne interesează trecutul, vrem să stim ce 
masuri se intreprind in viitor. 
Dl consilier Borcescu Neculai, propune ca in curtea bisericii din satul 
Heliade Radulescu să se facă un monument in semn de respect pentru cei 
căzuti in cele 2 războaie mondiale, propune ca la anumite zile să fie cinstiti 
eroii acestei comune. 
D-na consilier Alecu Maria, spune ca in calitate de cadru didactic la Scoala 
gimnazială Ziduri in fiecare an au fost depuse coroane de flori la 
monumentele eroilor aflate in curtea bisericilor. 
 
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, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ALECU MARIA
	  BORCESCU NECULAI

