
Primăria Padina
Judeţul Buzău
NR.3135/31.03.2021

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi  31.03.2021

în şedinţa ordinară a Consilului Local
al comunei Padina, judeţul Buzău

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 59/2021 a primarului
comunei Padina.

Convocarea s-a facut în scris cu respectarea datei, locului şi orei desfăşurării.
Participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12  in functie.
Participă la ședință, fără drept de vot, d-nul primar Chiriță Ionel.
Cvorumul ședinței ordinare a Consiliului Local Padina este legal îndeplinit, ședința din data de

31.03.2021 desfășurându-se în prezența majorității consilierilor locali în funcție, cfr. Art. 137 al. (1), din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

- Președintele de ședință, d-nul consilier local Condruz Gheorghe declara deschise dezbaterile sedintei
de azi, 31.03.2021

Ședința ordinara a Consiliului Local Padina este publică, caracterul public fiind stabilit de dispozitiile art.
138 al. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Secretarul General al comunei Padina pune la dispoziţia consilierilor procesul-verbal al şedinţei
anterioare.

� d-nul consilier local Miu Gheorghe – voteaza impotriva, deoarece procesul verbal nu reproduce
ceea ce s-a spus in sedinta, precizand ca va depune in scris observatiile dumnealui si sustinand
ca sedintele consiliului local sa fie inregistrate audio – video si postate pe site-ul primariei.

Nemaifiind alte completări sau intervenţii, se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare şi se
aprobă cu un număr de 11 voturi ‘pentru’, 0 “abtineri”, 1 voturi “impotriva”- din numarul de 12 consilieri prezenti
la sedinta.

D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi. Domnul
primar dă citire ordinii de zi:

1. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna PADINA este membru asociat

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de H O T Ă R Â R E privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor
de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în
perioada 2017 – 2023”pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021 – 2022
si 2022 – 2023

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de H O T Ă R Â R E privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni,
proprietatea privată a comunei Padina , judeţul Buzău

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie 2021 – iunie 2021

II. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD.
BUZĂU
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Ordinea de zi este aprobata cu 12  voturi “pentru” din numarul de 12 consilieri prezenti.

Punctul 1  al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco
Buzău 2009” la care comuna PADINA este membru asociat

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
D-nul preşedinte de şedinţa, D-NUL Condruz Gheorghe, da cuvantul d-lui primar, initiatorul

proiectului care prezintă proiectul de hotărâre în forma redactată, referatul de aprobare al viceprimarului, raportul
de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului localităţii Padina,
avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local-comisia de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură,servicii de comerţ
Inscrieri la cuvânt: - nu sunt

Conform art. 243 al. (1), lit. k) si l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
secretarul comunei informează președintele de ședință cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru
adoptarea prezentei hotărâri:

Nemaifiind intervenţii, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna
PADINA este membru asociat

Se votează cu 11 voturi „pentru”, 0 abtineri, 1 vot “împotrivă” – .– din 12 consilieri prezenți la ședintă și
12 consilieri în functie. Voteaza “impotriva” d-nul consilier local Miu Gheorghe.

Punctul 2 al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –
cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023”pentru derularea
masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2021 – 2022 si 2022 – 2023

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

D-nul preşedinte de şedinţa, D-NUL Condruz Gheorghe, da cuvantul d-lui primar, initiatorul
proiectului care prezintă proiectul de hotărâre în forma redactată, referatul de aprobare al viceprimarului, raportul
de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului localităţii Padina,
avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local-comisia de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură,servicii de comerţ si al comisiei pentru invatamant, sanatate, Cultura si culte, activitati Sportive si de
agrement, turism

Inscrieri la cuvânt:
D-nul consilier local Basturea Costica: avem nevoie de lamuriri: ce inseamna aceasta neasumare?
D-nul Primar: Consiliul Local al com. Padina nu-si asuma derularea procedurilor de atribuire a contractelor
pentru achiziția produselor și de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, lasand aceasta
responsabilitate in sarcina Consiliului Judetean Buzau.
D-nul consilier local Miu Gheorghe – nu sunt impotriva neasumarii, dar nu sunt de acord cu procedura care este
defectuoasa, daca votam doar formal, putem sa  nu mai venim aici.

Conform art. 243 al. (1), lit. k) si l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
secretarul comunei informează președintele de ședință cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru
adoptarea prezentei hotărâri:

Nemaifiind intervenţii, se supune la vot proiectul de hotărâre privind neasumarea
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția
produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
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aferente ”Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023”pentru derularea masurilor educative
aferente programului pentru anii scolari 2021 – 2022 si 2022 – 2023

Se votează cu 12 voturi „pentru”, 0 “abtinei”, 0 voturi „împotrivă” – .– din 12 consilieri prezenți la ședintă
și 12 consilieri în functie,

Punctul 3 al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare
privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni, proprietatea privată a comunei Padina ,
judeţul Buzău

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

D-nul preşedinte de şedinţa, D-NUL Condruz Gheorghe, da cuvantul d-lui primar, initiatorul
proiectului care prezintă proiectul de hotărâre în forma redactată, referatul de aprobare al viceprimarului, raportul
de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului localităţii Padina,
avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local-comisia de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură,servicii de comerţ

Inscrieri la cuvânt:
D-nul consilier local Miu Gheorghe: sunt impotriva acestui proiect de hotarare, consider ca perioda de valabilitate
a contractului, conform legii poate fi de 7 ani si nu de 10 ani.
D-nul consilier local Condruz Ghoerghe: - contractul este intocmit conform legii, fiind vorba de un contract cadru.

Conform art. 243 al. (1), lit. k) si l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
secretarul comunei informează președintele de ședință cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru
adoptarea prezentei hotărâri:

� Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot Proiectul de hotarare
privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni, proprietatea privată a comunei Padina ,
judeţul Buzău

Se votează cu 11 voturi „pentru”, 0 “abtineri, 1 vot „împotrivă”.– din 12 consilieri prezenți la ședintă și 12
consilieri în functie,

- voteaza impotriva d-nul consilier local Miu Gheorghe.
Punctul 4 al ordinii de zi:

Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie 2021 – iunie 2021

D-nul preşedinte de şedinţa, D-NUL Condruz Gheorghe, da cuvantul d-lui consilier local Basturea Costica care
propune ca presedintele de sedinta pentru urmatoarele 3 luni sa fie d-nul consilier local Dan Jan.
Conform art. 243 al. (1), lit. k) si l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, secretarul general al
comunei informează președintele de ședință cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea
prezentei hotărâri:
Astfel:
Nemaifiind  intervenţii sau alte propuneri, se supune la vot
- presedintele de sedinta pentru lunile aprilie - iunie este ales d-nul consilier local DAN JAN cu un numar de 12
voturi “pentru” din 12  consilieri prezenți la ședintă și 12 consilieri în functie,

II. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA,
JUD. BUZĂU
1. Circulara Institutiei Prefectului Buzau nr. 3791/29.03.2021privind respectarea dispozitiilor legale
in ceea ce priveste bursele scolare cfr. lg. nr. 1/2011 a educatiei nationale - prelucrat
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2. Adresa Consiliul Judetean Buzau nr. 3430/24.02.2021 cu nr. inregiistrare 1745/02.03.2021 –
prelucrat

Dezbateri:
D-nul consilier local Tabusca Viorel:
- daca aceste statii nu au fost stabilite, ar trebui sa se stabileasca printr-o hotarare a consiliului local;
- cea mai importanta statie localizata in centrul comunei este improprie deoarece se afla chiar in
curba, nu corespunde regulilor de amplasare si de circulatie, o statie de transport trebuie sa fie
aproape de partea carosabila, sa fie amplasata astfel incat calatorii sa fie in siguranta;
D-nul viceprimar Condruz Gheorghe: apelam la lamuriri suplimentare solicitate la numarul de
telefon trecut in aceasta adresa;
D-nul consilier local Miu Gheorghe: - aceasta problema se poate lamuri prin informare accesand
internetul, fara a se mai pierde timpul.

3. Circulara Institutiia Prefectului Buzau nr. 2558/01.03.2021 cu nr. de inregistrare
1722/02.03.2021- privind prevederile O.U.G. 155/2001 –

Dezbateri:
D-nul consilier local Tabusca Viorel:
- problema mai mare sunt cainii cu stapan decat cei fara stapan, deoarece chiar daca au stapan sunt
lasati nesupravegheati;
D-nul consilier local Basturea Costica:
- popularea localitatii cu caini este facuta de catre localnici care hranesc cainii fara stapan, nu sunt
bani pentru elevi, cu ce fonduri sa sustinem, chiar daca vom face o documnetatie pentru infiintarea
serviciului, care va fi sursa de finantare?
D-nul Miu Gheorghe:
- sa facem un adapost pentru caini, iar autoritatea executiva sa contacteze un ONG care sa se ocupe
de ei, iubitori de animale;
D-nul Primar:
- am contactat firme specializate care au cerut intre 400 lei/caine si 700 lei/caine;
- am propus Consiliului Judetean sa infiinteze o firma si comunele sa cotizeze anual ca sa se ocupe
de acesti caini, dar costurile sunt foarte mari si nu s-a implicat in acest proiect.
- D-nul viceprimar: trebuie sa facem niste pasi pentru a pune in aplicare dispozitiile legale si pentru
a evita aplicarea de sanctiuni;
Consilierii locali sunt de acord cu infiintarea unui serviciu care sa fie concesionat, dupa o analiza
atenta a cheltuielilor si o informare privind contactarea unui ONG sau a unei firme specializate.

4. Referat nr. 3087/30.03.2021 al d-nului Condruz Gheorghe – viceprimar – de acord in
unanimitate pentru formularea unei adrese catre Politia Rutiera Buzau.

5. Referat nr. 3088/30.03.2021 al d-nului Condruz Gheorghe – viceprimar - de acord in
unanimitate pentru alocarea sumelor necesare intocmirii lucrarilor de cadastru.

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă.

Preşedinte de şedinţă, Secretar General,
Consilier local, Fratica Nicu
Condruz Gheorghe
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