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Încheiat astăzi, 07 martie 2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 
local Ziduri, județul Buzău. 
Ședința ordinară este prezidată și deschisă de către dl consilier local Jantia 
Alexandru, 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   toți cei 13 consilieri locali   precum și 
prezența dl. primar Buzea Viorel. 
 
 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele consilierului local  

1 
ALECU MARIA 

prezent 

2 
  BORCESCU NECULAI 

prezent 

3 CONSTANTIN CRISTEA prezent 
4 GAVRILĂ IANCU prezent 
5 GEANGOŞ MARIN prezent 
6 JANTIA ALEXANDRU prezent 
7 NEDELCU NICOLAIE prezent 
8 POSIRCA ELENA  prezent 
9 POENARU CORNEL prezent 
10 RADU CRINA prezent 
11 ROBE LEONARD prezent 
12 ROBE SĂNDEL IONUȚ prezent 
13 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. 77/23.02.2022 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 09.02.2021, 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 proiectele de hotărâre înscrise 
pe ordinea de zi: 

1 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3076/11.05.2017. 

      2 Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a 
unei suprafețe de pajiște comunală, aflată in domeniul privat al Comunei 
Ziduri și a documentației necesare licitației. 

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul scolar 
2022 – 2023 pe raza comunei Ziduri. 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate 
in patrimoniul Primăriei comunei Ziduri și a Scolii Gimnaziale Ziduri. 

     5  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor 
precedenți. 

6 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 
2022. 

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei de investiții pe anul 2022. 

     8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anul al achizițiilor 
publice pe anul 2022. 
             
     9.  Diverse. 
 
Președintele de ședință consultă consilierii dacă mai sunt și alte probleme ce 
ar necesita incluse în proiectul de pe ordinea de zi. 
 
Primarul comunei in calitate de inițiator propune suplimentarea ordinei de zi 
cu următorul proiect de hotarare : 
 
- privind desemnarea de către Consiliul local a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a 
performanțelor individuale ale secretarului general al comunei Ziduri.  

 
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea si se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 
In continuare, președintele de ședință trece la prezentarea, discutare și 
votarea proiectelor  de hotărâre.  
 

1 Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3076/11.05.2017. 

Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare,  secretarul general  dă citire raportul compartimentului de 
specialitate, iar presedintele comisiei  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. 
 

Se trece la prezentarea si votarea: 



 
2 Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a 

unei suprafețe de pajiște comunală, aflată in domeniul privat al 
Comunei Ziduri și a documentației necesare licitației. 

 
 

Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general dă citire raportul compartimentului de 
specialitate, iar presedintiele comisiei   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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 
scolar 2022 – 2023 pe raza comunei Ziduri. 
 

Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general dă citire raportul compartimentului de 
specialitate, iar presedintele comisiei   prezintă raportul  de avizare. 

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

 
Se trece la prezentarea si votarea: 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate 

in patrimoniul Primăriei comunei Ziduri și a Scolii Gimnaziale Ziduri. 
 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul 
de aprobare și  raportul compartimentului de specialitate, iar presedintele 
comisiei   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. 
 

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anilor 
precedenți. 

Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și  raportul compartimentului de specialitate, iar presedintele 
comisiei   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. 

 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2022. 



Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și  raportul compartimentului de specialitate, iar presedintele 
comisiei   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. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei de investiții pe anul 2022. 
 

Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și  raportul compartimentului de specialitate, iar presedintele 
comisiei   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. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anul al achizițiilor 

publice pe anul 2022. 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare și  raportul compartimentului de specialitate, iar presedintele 
comisiei   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. 
 
      9.Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul local a doi 
consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de 
evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei 
Ziduri.  
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare, secretarul general prezintă compartimentului de specialitate, iar 
presedintele comisiei   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 

D-na consilier Posircă Elena, întreabă care este stadiul  proiectului de 
aducțiune apă ?  
Dl primar Buzea Viorel arată că lucrările nu au putut continua datorită 
stării de pandemie. 
Dl consilier Constantin Cristea, spune că trebuie urmărit stadiul realializare 
a proiectului   pentru a nu se degrada forajele. 
Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, arată că a ar fi păcat să nu se realizeze 
această lucrare. 
D-na consilier Posircă Elena, arată că circulația autovehiculelor la nivelul de 
cale ferată este anevoios și trebuie verificat. 
Dl primar Buzea Viorel, arată că se efectuează lucrări de modernizare la 
calea ferată in prezent 



Nemaifiind discuții in cadrul ședinței și alte probleme de analizat nu mai 
sunt, proiectele de hotărâre inscrise  pe ordinea de zi au fost discutat, 
președintele de ședință declară închise lucrările ședinței. 
 
 
        Președinte de ședință,                          Secretar general, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ALECU MARIA
	  BORCESCU NECULAI

