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PROCES  - VERBAL 

 
Încheiat astăzi, 20 iulie  2021, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local 
Ziduri, județul Buzău. 
Ședința ordinară este prezidată și deschisă de către dl. Geangoș Marin, 
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 sedintă 11 consilieri locali, din totalul de 13 consilieri locali 
infuncție, (absentează dl. consilier local Borcescu Neculai și dl. consilier local 
Robe Săndel Ionuț ) precum și prezența dl. primar Buzea Viorel. 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele consilierului local  

 
ALECU MARIA 

prezent 

 
  BORCESCU NECULAI 

absent 

 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 absent 
 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. 147/12.07.2021 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 23.06.2021, 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 însusirea variantei de stemă a proiectului 

de stemă a comunei Ziduri, județul Buzău 



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

ale Consiliului local. 
 
- 2. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a Clubului Sportiv 

Voința Lanurile in anul 2021. 
       - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  

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

 
- 3. Proiect de hotărâre privind  susținerea financiară a Asociației Sportive 

Infrățirea Zoița in anul 2021. 
         - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  

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

 
- 4. Proiect de hotărâre aprobarea criteriilor, cuantumului și a numărului de burse  

acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ziduri in  
anul scolar 2020 - 2021 

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

ale Consiliului local. 
 

- Diverse – Informare privind activitarea desfășurată in sem. I 2021, de  
Compartimentul impozite si taxe locale, privind stabilirea, incasarea si  
urmărirea creantelor datorate bugetului local. 

 
-  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  
 
1. Proiect de hotarâre privind însusirea variantei de stemă a proiectului 
de stemă a comunei Ziduri, județul Buzău 

 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general dă citire raportul compartimentului de 
specialitate, iar presedintele comisiei nr. 3 prezeintă raportului de avizare. 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 
Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, menționează că in anul 2019 a participat la 
sedinta Comisiei judetene Buzău de heraldică și vechiul proiect de stema a 
fost avizat de comisia judeteana, insă acel proiect de stemă după cum au 
arătat și antevorbitorii a fost respins de Comisia națională de heraldică si a 



trebuit ca să fie refăcută stema comunei potrivit recomandărilor primite de la 
Comisia națională. 
Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a Clubului Sportiv 
Voința Lanurile in anul 2021. 
 
 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și raportul, iar presedintele comisiei nr. 2 prezintă raportul de 
avizare. 
Discuții pe marginea proiectului de hotătâre. 
 
 
D-na consilier Posircă Elena, arată că sprijinul financiar acordat  este 
benefic pentru tinerii comunei noastre care participă la competiții sportive. 
Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind  susținerea financiară a Asociației 
Sportive Infrățirea Zoița in anul 2021. 
  
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare si referatul compartimentului de specialitate, 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. 
 
 
4. Proiect de hotărâre aprobarea criteriilor, cuantumului și a numărului de burse  
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ziduri in  
anul scolar 2020 - 2021 
. 
 
 
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. 
D-na consilier Alecu Maria arată că pentru sem. I al anului scolar 2020 – 
2021 au fost intocmite un număr de 74 de dosare pentru acordare burse. 
Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 



Președintele de ședință supune la vot prezentul proiect de hotărâre, care este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
Discuții. 
De la Compartimentul de impozite si taxe locale doamnele Nedelcu Nicoleta si  
Nica Cornelia prezintă  Informare privind activitarea desfășurată in sem. I 2021, de 
Compartimentul impozite si taxe locale, privind stabilirea, incasarea si urmărirea  
creantelor datorate bugetului local. 
Dl consilier Constantin Cristea solicită ca pentru sedinta următoare să fie prezentată o 
Listă pe sate a  datoriilor vechi si a sumelor mari datorate bugetului local. 
 
 
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, 
 
 
 


