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Încheiat astăzi, 18 august 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   10 consilieri locali  din totalul de 13 consilieri in 
funcție, lipsește dl consilier local Constantin Cristea (plecat din localitate 
pentru analize medicale) dl consilier local Poenaru Cornel ( plecat in 
concediu de odihnă) și d-na consilier local Posircă Elena (are un deces in 
familie) 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  absent 
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. 166/09.08.2022 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 14.07.2022, 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 participarea Comunei Ziduri la 
Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de 
iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public 
stradal, în comuna Ziduri, Județul Buzău” 

  
            - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  
 
2. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință 
pentru perioada septembrie – octombrie 2022 
            - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  
 
3.  Diverse. 

 
Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
In continuare, președintele de ședință trece la prezentarea, discutare și 
votarea proiectelor  de hotărâre.  

1 Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Ziduri la Programul 
privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat 
public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în 
comuna 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. 

Discuții. 

Dl consilier local Borcescu Neculai, intreabă care este utilitatea celor 232 de 
lămpi noi la care face referire programul ? 

Dl primar Buzea Viorel arată că scopul programului il reprezintă 
imbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, vine in sprijinul celor afirmate de primar si 
arată că acest iluminat public asigură un conform vizual și asigură si o 
economie de energie. 

Dl consilier local Geangoș Marin, afirmă că acest proiect dacă va fi aprobat 
este benefic pentru comunitate. 



Dl consilier local Gavrilă Iancu, intreabă dacă sistemul de iluminat public 
nu se poate face cu bani de la buget. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, spune ca acest proiect se desfășoară sub 
Administratia Fondului de Mediu. 

Dl consilier Borcescu Neculai, arată că ar trebui să avem o inițiativă de a 
produce energia verde – eoliană prin amplasarea sistemelor pe domeniul 
privat al comunei, respectiv izlazul comunal. Aceste fonduri care se acordă 
de Ministerul Mediului pentru un asemenea proiect vin in beneficiul băieților 
destepti din energie. 

 
Presedintele de sedință supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat 
cu 10 voturi pentru, 0 abtinere, 0 voturi impotrivă. 
 
Se trece la discutarea si votarea  

Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pentru 
perioada septembrie – octombrie 2022 

 
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. 
 
Propuneri pentru desemnarea presedintelui de sedintă  
 

Dl Geangoș Marin, face propunerea ca dl. consilier local Robe Săndel 
să fie desemnat presedinte de sedintă pentru perioada septembrie – 
octombrie 2022 

Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Discuții si propuneri 
 
Dl consilier local Borcescu Neculai, face propunerea ca si consilierii locali să 
urmeze cursuri de pregătire. 
D-na consilier local Alecu Maria, sustine propunerea. 
Dl primar Buzea Viorel, arată că cheltuielile cu iluminatul public au crescut 
foarte mult anul acesta și va fi nevoie să luăm masuri pentru programarea 
iluminatului . 
D-na Alecu Maria, propune ca să fie becuri mai putine. 
Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, spune că in ultima perioadă s-au inmultit 
furturile si este necesar să luăm in calcul si acest aspect 
 
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

