
MINUTA
Şedinţei ordinare a Consilului Local Padina,judeţul Buzău

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 85/2021 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

21.04.2021 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 Dan Jan declara deschise dezbaterile sedintei de azi,
21.04.2021

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 un proiect de hotarare, 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. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare

I. Proiecte de hotarari:

1. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău,
pentru anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la
nivelul com. Padina, județul Buzău

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul
com. Padina, județul Buzău în anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Proiect de H O T Ă R Â R E privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de
învățământ din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2020 - 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
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5. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele
care tranziteaza comuna Padina, jud. Buzau, pentru cursele regulate de transport public de persoane

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

6. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării organigramei și a statului de functii
privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

7. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 –
2027, com. Padina, jud. Buzau

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

II. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD.
BUZĂU
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 bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
D-nul preşedinte de şedinţa, D-nul Dan Jan, 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.
Inscrieri la cuvant:
D-nul consilier local Tabusca Viorel: - banii prevazuti sunt deja in buget? Cei din fonduri europene nu sunt
trecuti?
D-nul primar: - acestia sunt evidentiati doar in momentul alocarii
D-na contabil Draghici Cristina: sumele trecute  in anexa exista efectiv in buget
D-nul Primar: - in situatia unei rectificari negative, ele pot disparea;
D-nul consilier local Miu Gheorghe: - in partea a 3 a – cheltuieli socio – culturale, la invatamant sut trecuti 2
indicatori: cheltuieli de transport si de pregatire profesionala –
- ce inseamna cheltuieli de transport si ce inseaman cheltuieli de pregatire profesionala?
D-na contabil Draghici Cristina: - cheltuielile de transport sunt cele efectuate pentru naveta profesorilor, iar
cheltuielile pentru pregatire profesionala sunt cele efectuate pentru instruirea profesorilor, ele sunt estimate de
contabilul scolii.
D-nul consilier local Miu Gheorghe: inteleg ca unii sunt abonati la instruire pe bani publici.
Propun ca banii sa fie redirectionati catre burse scolare.
D-nul consilier local Bosneanu Costica: cand erati director al scoliii nu decontati cheltuielile de transport? Va
amintiti ca veneati in sedintele Consiliului de Administratie pentru ca aceste cheltuieli sa fiei aprobate? Acum nu
mai suntetii de acord cu ele?
D-nul consiilier local Miu Gheorghe: aveti lipsa de respect, culmea tupeului sa-mi spuneti ca am decontat naveta
profesorilor, desi eu am contestat tot timpul acest aspect.
D-na contabil intervine cu lamuriri: Bugetul scolar este repartizat de contabil in functie de sumele primite special
pentru scoala de la finante, aceste sume sunt alocate catre scoala de la bugetul local deoarece aceasta este
destinatia lor. Pentru burse scolare sunt sume alocate special de la bugetul central – anul aceste cuantumul fiind
de 82.000 leii - . Nimeni nu poate schimba destinatia acestor sume.

Nemaifiind intervenţii, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2021

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.
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Punctul 2 al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare
privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina, județul Buzău

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

D-nul preşedinte de şedinţa, Dan Jan, 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 Miu Gheorghe: nu sunt de acord cu acest proiect, am 2 obiectii:
- cheltuielile cu intretinerea iluminatului public sunt prea mari intr-o perioada cand avem varianta iluminatului cu
lampi solare care ar reduce cu mult aceste cheltuieli;
- cheltuielile privind masuratorile cadastrale sunt foarte mari
D-na contabil explica: banii pentru masuratorile cadastrale sunt cu destinatie precisa, de la OCPI, nerambursabili
pentru programul de cadastru sistematic aflat in derulare la nivelul UAT Padina cu obiectiv – masurararea si
cadastrarea terenurilor aflate in extravilan.

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 planului de achiziții
publice pentru anul 2021, la nivelul com. Padina, județul 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 3 al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare
privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2021

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

D-nul preşedinte de şedinţa, Dan Jan, 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 Miu Gheorghe: investitiile mi se par propagandiste, cheltuielile disproportionate si nerealiste
D-nul consilier local Dan Jan: e foarte usor sa spui cuvinte mari fara initiative

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 aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, județul Buzău în anul 2021

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:
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� Proiect de hotarare

privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Padina, jud. Buzău, pentru
anul scolar 2020 - 2021

D-nul preşedinte de şedinţa, Dan Jan, 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 Miu Gheorghe: consider ca nu este bine stabilit cuantumul burselor
D-nul consilier local Urse Costica: fiecare elev va intocmi un dosar si comisia stabilita la nivelul scolii va analiza
daca se incadreaza sau nu in functie de criteriile stabilite prin lege
D-nul consilier local Basturea Costica: fara discutie ca legislatia stabileste clar categoriile de burse si criteriile de
acordare a acestora

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 acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din comuna Padina, jud. Buzău, pentru
anul scolar 2020 - 2021

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

Punctul 5 al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare

privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Padina, jud. Buzau,
pentru cursele regulate de transport public de persoane

D-nul preşedinte de şedinţa, Dan Jan, 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 Tabusca Viorel: propunere:
- pe sensul de mers Buzau – Slobozia, propun ca statia sa fie amplasata langa fosta librarie (la iesirea din Parcul
Comunal);
- pe sensul de mers Slobozia – Buzau, propun ca statia sa fie amplasata la str. Erou Spataru Stan (langa scoala)

D-nul consilier local Dan Jan: este o propunere buna, trebuie retinuta
D-nul consilier local Condruz Gheorghe: sustin aceasta propunere
D-nul consilier local Miu Gheorghe: constat ca nu exista anexat niciun plan de situatie

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 aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele care tranziteaza comuna Padina, jud. Buzau,
pentru cursele regulate de transport public de persoane

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

Punctul 6 al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului
com. Padina, jud. Buzău

D-nul preşedinte de şedinţa, Dan Jan, 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

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 aprobarea modificării organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului
com. Padina, jud. Buzău

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

Punctul 7 al ordinii de zi:

� Proiect de hotarare
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027 com. Padina, jud. Buzau
D-nul preşedinte de şedinţa, Dan Jan, 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,

o 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

o avizul consultativ al comisiei pentru invatamant, sanatate, Cultura si culte, activitati Sportive si de agrement,
turism

o avizul consultativ al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, disciplină, respectarea drepturilor și
libertăților cetățenilor, apărarea ordinii și liniștii publice, munca și protecție socială, protecție copii

Inscrieri la cuvânt:
D-nul consilier local Miu Gheorghe: constat ca este un plagiat si nu voi fi de acord cu acest proiect;

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 aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027 com. Padina, jud. Buzau

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 Miu Gheorghe

II. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA,
JUD. BUZĂU

1. Referat nr. 3801/20.04.2021 – compartiment juridic – prelucrat;
2. Circulara nr. 4378/09.04.2021 – Institutia Prefectuluii – prelucrat;
3. Adresele nr. 3640/3641/3642/14.04.2021 – Institutia Prefectului – controlul legalitatii actelor

admiinistrative – prelucrat;
4. Oferta serviciii nr. 3803/20.04.2021 – prelucrat.
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Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă.
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