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Încheiat astăzi, 14 iulie 2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local 
Ziduri, județul Buzău. 
Ședința ordinară este prezidată  de către d-na consilier local Alecu Maria, 
președinte de ședință, care dă cuvântul d-nei secretar general al 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 in 
funcție, lipsește dl consilier local Constantin Cristea (plecat din localitate 
pentru analize medicale) și dl consilier local Poenaru Cornel ( plecat in 
concediu de odihnă), 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 absent 
4 GAVRILĂ IANCU prezent 
5 GEANGOŞ MARIN prezent 
6 JANTIA ALEXANDRU prezent 
7 NEDELCU NICOLAIE prezent 
8 POSIRCA ELENA  prezent 
9 POENARU CORNEL absent 
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. 149/05.07.2022 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 16.06.2022, 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 stabilirea locatiei pentru depozitarea 
temporara a ambalajelor si deseurilor de amblaje colectate de pe 
domeniul public al comunei Ziduri, judetul Buzau 

            - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  
2. Proiect de hotărâre privind  instituirea unor puncte de colectare 
a deşeurilor pe raza comunei ZIDURI, județul BUZĂU 
            - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  
3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Statului de funcții 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 
Ziduri 
            - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  
4.  Diverse. 

 
 
In continuare, președintele de ședință trece la prezentarea, discutare și 
votarea proiectelor  de hotărâre.  
 

1 Proiect de hotărâre privind stabilirea locatiei pentru depozitarea 
temporara a ambalajelor si deseurilor de amblaje colectate de pe 
domeniul public al comunei Ziduri, judetul Buzau 

 

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

Dl primar Buzea Viorel, arata ca UAT –ul nostru a fost verificat de Garda de 
Mediu, in urma actiunii de control au fost stabilite unele măsuri care trebuie 
să le indeplinim, una din aceste măsuri este si cea de colectarea selectiva a 
gunoiului menajer. 
Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, spune că ideal ar fi inființarea unui serviciu 
proprie pentru colectarea gunoiului menajer, dar acest lucru este foarte greu 
de realizat. Este necesar aportul fiecăruia dintre noi pentru constientizarea 
fiecărui cetatean al comunei pentru pastrarea curateniei, depozitarea 
corespunzătoare a deseurilor. Mai arată că gunoi este peste tot, dar de noi 
depinde cultivarea in randul cetatenilor a pastrarii curateniei in fiecare curte 
si pe fiecare strada a satelor comunei noastre.  
 
Presedintele de sedință supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat 
cu 11 voturi pentru, 0 abtinere, 0 voturi impotrivă. 
 
Se trece la discutarea si votarea  



2. Proiect de hotărâre privind  instituirea unor puncte de colectare a 
deşeurilor pe raza comunei ZIDURI, județul BUZĂU 

Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare,  si raportul compartimentului de specialitate, iar presedintele 
comisiei  prezintă raportul de avizare. 
Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, presedintele de sedință 
supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru, 0 
abtinere, 0 voturi impotrivă. 
 
Presedintele de sedință propune discutarea si votarea ultimului proiect de 
hotarâre 
 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Statului de funcții publice 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ziduri 

 
Se dă citire textului proiectului de hotărâre, primarul prezintă referatul de 
aprobare,  secretarul general prezintă raportul compartimentului de 
specialitate, iar presedintele comisiei  prezintă raportul de avizare. 
Nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, presedintele de sedință 
supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 11 voturi pentru, 0 
abtinere, 0 voturi impotrivă. 
 

Discuții si propuneri. 
D-na consilier Alecu Maria, arata ca in aceasta perioada de secete prelungită 
ar fi necesare pompe de apă de la mare adâncime, până la rezolvarea 
proiectului de adunctiune apă. Mai arată că apa a scăzut in fântâni si 
cetatenii merg la pompa de apă pentru a face aprovizionarea cu apă a 
gospodăriei. 
Dl consilier Jantia Alexandru, intreabă dacă proiectul de aductiune apă nu 
este legat de cel de canalizare. 
Dl primar Buzea Viorel, da următorul răspuns la intrebările formulate de cei 
doi consilieri locali ,, a fost prelungită autorizatie de construire pentru 
execuția lucrării de aduncțiune până la sfârsitul anului și nu există nici o 
legătură intre aducțiune apa și canalizare” 

 
 
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

