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PROCES  - VERBAL 
 

Încheiat astăzi, 7 septembrie 2022, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 
local Ziduri, județul Buzău. 
Ședința ordinară este prezidată  de către dl  consilier local Robe Săndel Ionuț, 
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  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. 185/29.08.2022 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 18.08.2022, 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 proiectul de hotărâre înscris 
pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Ziduri pe anul 2022  
            - iniţiator: primar : Buzea Viorel.  



 
     2.  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 proiectului  de hotărâre.  

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Ziduri pe anul 2022.  

 
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 13 voturi pentru, 0 abtinere, 0 voturi impotrivă. 
 
Discuții. 

Dl primar Buzea Viorel, arată că reducerea consumului de energie electrică 
este o măsură care trebuie aplicată imediat și propune in acest sens ca 
iluminatul public să se reducă cu 4 ore de la ora 0,00 la ora 4,00. 

D-na consilier local Alecu Maria, face propunerea ca becurile să fie mai rare. 

Președintele de ședință supune la vot propunerea d-lui primar. 

Propunerea este aprobată cu 9 voturi pentru și 6 voturi impotrivă. 

Dl primar Buzea Viorel aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că S.C. 

BIPO S.R.L. prin administratorii săi dl Gîrban Marian și d-na Gîrban 

Cătălina au solicitat achiziționarea părților sociale de 8% din capitalul social 

pe care primăria îi deține la S.C. BIPO S.R.L.  

Președintele de ședință supune la vot intenția primarului de a  se intocmi un 
proiect de hotărâre in acest sens. 

Propunerea este respinsă cu 12 voturi și o abtinere (dl. viceprimar Nedelcu 
Nicolaie). 

Dl primar Buzea Viorel, arată că urmare a actiunii de control efectuată de 
comisarii Gărzii de Mediu Buzău, au fost solicitate tarife pentru fracția 
uscată de la S.C.  RER Buzău și părezintă Centralizatorul cu tarifele propuse 
incepând cu data de 01.09.2022. Arată in continuare că taxa de salubrizare 
percepută de noi este insuficientă pentru achitarea serviciului la S.C. RER 
Buzău, fiins necesar inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
noilor tarife majorate. 

Dl viceprimar Nedelcu Nicolaie, face propunerea ca să fie urmăriți pentru 
plata taxei de salubrizare toți cetătenii comunei, deoarece există o categorie 



de persoane care nu au achitat niciodată această taxă și este inechitabil ca 
tot cei care plătesc, să plătească mai mult. 

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

