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PROCES  - VERBAL 
Încheiat astăzi, 23.06.2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local 
Ziduri, județul Buzău. 

Ședința ordinară este deschisă de către d-na secretar general, care arată că 
mandatul de președinte a expirat și este necesar să fie ales un nou președinte 

de ședință, potrivit proiectului de hotărâre nr. 23/2021, aflat pe ordinea de zi 
a ședinței. 
D-na consilier local Poșircă Elena, face propunerea de numire a domnului 

consilier Geangoș Marin, președinte de ședință pentru perioada iunie 2021-
august 2021. 

Se supune la vot propunerea și este adoptată cu 12 voturi pentru, 1 apținere. 
Dl Geangoș Marin, președintele de ședință, preia conducerea lucrărilor 
ședinței și  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. 126/14.06.2021 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 06.05.2021, 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 hotarâre privind alegerea președintelui de ședință. 

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

ale Consiliului local. 

- 2. Proiect de hotărâre privind aprobare incetării contractului de 
închiriere nr. 51/07.01.2015. 

       - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  

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

- 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indexării impozitelor și taxelor 
locale aplicabile în anul 2022 la nivelul comunei Ziduri. 

         - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  

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

- 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere a  
utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul Comunei Ziduri, județul Buzău 

         - 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 sunt 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 incetării contractului de închiriere nr. 
51/07.01.2015. 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare si secretarul general prezintă raportul compartimentului de 

specialitate, iar presedintele comisiei nr. 1 prezeintă raportului de avizare. 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 
Dl consilier Borcescu Neculai, îl  intreabă pe domnil primar, dacă a 

desemnat un gesionar care să preia bunul închiriat și care să se ocupe de 
toate bunurile din  domeniul public si privat al comunei. 
Dl primar Buzea Viorel, ii răspunde domnului consilier Borcescu Neculai că 

prin dispoziția sa va fi desemnată o persoană care să aibă calitatea de 
gestionar. 

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

 



Proiect de hotărâre privind aprobarea  indexării impozitelor și taxelor locale 
aplicabile în anul 2022 la nivelul comunei Ziduri 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare si raportul compartimentului de specialitate, iar președintele 
comisiei nr. 1 prezină raportul de avizare. 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 
Dl consilier Borcescu Neculai, arată următoarele – știm care este nivelul 
impozitelor aprobat pentru anul 2021, cea ce nu știm este dacă sunt impusi 

la plata impozitelor toți proprietarii care dețin bunuri pe raza comunei 
noastre. Deasemeni nu știm care sunt contribuabilii care nu  au plătit in 

termen impozitele, nu stim câte inștiințări și somații au fost făcute de 
funcționarii de la compartimentul de impozite și taxe și in aceste condiții 
solicităm din partea compartimentului financiar contabil impozite și taxe un 

Raport detaliat privind situația impozitelor și taxelor locale. 
Dl primar Buzea Viorel, arată că la prima ședință a consiliului local va fi 

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

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere a utilajului buldoexcavator  
aflat în patrimoniul Comunei Ziduri, județul Buzău 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 

aprobare si raportul compartimentului de specialitate, iar președintele 
comisiei nr. 3 prezină raportul de avizare. 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, arată că este util buldoexcavatorul pentru 
efectuarea diverselor lucrări de întreținere a bunurilor aflate in domeniul 

public și privat al comunei, acest utilaj poate fi inchiriat pentru efectuarea 
unor lucrări de nivelări, săpături, transport moloz, terasări, excavari usoare 
și persoanelor fizice și juridice cu domiciliul in comuna Ziduri. Se interzice 

executarea lucrărilor de scos cioate și rădăcini ale copacilor. 
Dl consilier Constantin Cristea, propune achiziționarea unui utilaj nou, 
arată că acesta a ieșit din perioada de garanție și repararea lui este 

costisitoare. Propune ca buldoexcavatorul să fie folosit numai pentru 
intreținerea bunurilor din domeniul public și privat fără posibilitatea 

inchirierii. 
D-na consilier Poșică Elena, arată că și cetățenii comunei trebuie să 
beneficieze de acest utiliaj, ințelege că autoritatea locală are prioritate dar se 

poate face o programare si pentru diverse solicitări ale cetățenilor. 
Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
 

Discuții. 
Dl consilier Tisloveanu Mihăiță, solicită balastarea drumului de exploatație 
din satul Ziduri, arătând că acest drum este folosit de toți agricultorii din 

satul Ziduri. 



Dl primar Buzea Viorel, arată că este in intenția autorității locale balastarea 

acestui drum. 
 

D-na consilier Alecu Maria, solicită inscrierea la cuvânt și solicită ca din bani 
repartizați la aprobarea bugetului pentru culte să fie repartizată Parohiei 
Lanurile o sumă consistentă pentru ridicarea capelei din satul Lanurile. 

Spune că e recomandat ca să se facă o discuție cu ceilalți preoți din comună 
ca să cedeze anul acesta suma repartizată parohiei lor in favoarea parohiei 
de la Lanurile. 

Dl consilier Borcescu Neculai, ii intreabă pe cei prezenți cine a dat banii 
pentru construirea capelei din satul Heliade Rădulescu. 

Dl consilier Geangoș Marin, ii răspunde că edificarea capelei din satul 
Heliade Rădulescu a fost făcută cu participarea cetățenilor. 
Dl primar Buzea Viorel, arată că după aprobarea bugetului a avut o discuție 

cu toți preoții parohiilor din comună si le-a adus la cunoștință că suma 
aprobată in buget local pentru culte va fi repartizată in mod egal, iar unele 

parohii au si inceput lucrările. 
 
Dl consilier Borcescu Neculai, arată că la Primăria Ziduri a fost trimisă o 

solicitare a unui cetățean Bereandă I., care are un proiect pentru ridicarea 
unui monument pentru cei 83 de eroi căzuți in război din satul Heliade 
Radulescu. 

Dl primar Buzea Viorel, spune că pentru acest lucru trebuie consulați 
enoriașii satului Heliade Rădulescu. 

 
Dl consilier Robe Leonard, intreabă pe dl primar care este stadiul proiectului 
de cadastrare a comunei. 

Dl primar Buzea Viorel, răspunde că a fost in audiență la directorul OCPI 
Buzău, pentru a se consulta in această situație, iar directorul OCPI i-a 

comunicat că la nivel de țară sunt un număr de 261 de unități 
administrative propuse pentru cadastrare, insă anul acesta nu au fost 
distribuite fonduri și putem efectua lucrarea numai pe fonduri proprii. 

Dl consilier Borcescu Neculai, concluzionează cu următoarea frază – noi 
dacă nu avem bani pentru reparația buldoexcavatorului nu ne putem 
propune să facem cadastrarea cu fonduri proprii. 

D-na consilier Posircă Elena, intreabă de ce nu se amenajează spațiul de la 
fosta grădiniță din satul Ziduri, spațiu care ar putea fi folosit pentru birourile 

personalului din Primăria Ziduri. 
Dl primar Buzea Viorel, spune că urmează să se ocupe de intocmirea unui 
studiu necesar demararii lucrării de reparație a acestui spațiu. 

D-na consilier Alecu Maria, intreabă care este stadiul execuției proiectului de 
aducțiune apă. 
Dl primar Buzea Viorel, răspunde că proiectul isi urmează cursul. 

D-na secretar general solicită inscrierea la cuvânt si dă citire Circularei nr. 
6931/13.05.2021 a Consiliului județean Buzău, care vine cu precizări in 

legătură cu gestionarea câinilor fără stăpân, legislația aplicabilă in acest 
domeniu, cu obligația Consiliului local de a inființa, in funcție de necesități, 
serviciul specializat pentru gestionarea cîinilor fără stăpân, cît și de a 

amenaja din fonduri proprii adăposturi publice pentru câinii fără stăpân. 



D-na consilier Alecu Maria, intervine și arată că este necesară achiziționarea 

camerelor de luat vederi, care ar putea depista acele mijloace de transport 
care vin noaptea si aduc câinii din alte localității din județ și ii lasî pe 

teritoriul comunei noastre. 
Dl consilier Geangoș Marin, sustine propunerea de a cu achiziționa  camere 
de luat vederi performante. 

D-na secretar general, aduce la cunoștința consilierilor locali că in data de 24 
iunie 2021, ora 13,30 la sediul Căminului Cultural din satul Ziduri se va 
prezenta o echipă de la Spitalul Rm.Sărat care va efectua vaccinarea 

populației comunei noastre, arată a  fost făcută informarea populației și ii 
invită pe toți cei prezenti pentru a merge să se vaccineze. 

 
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, 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


