
MINUTA
Şedinţei ordinare a Consilului Local Padina,judeţul Buzău

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 104/2021 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

19.05.2021 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,
19.05.2021

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,
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 închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al
Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  I  2021, pe cele două secțiuni

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără  stăpân din com. Padina, jud. Buzau

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

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

Avand in vedere faptul ca:
● incheierea de investire a consilierului supleant Gheorghe Mircea Viorel a ramas definitiva prin

respingerea apelului, pronuntata de Tribunalul Buzau in data de 17.05.2021,
● vazand dispozitiile art. 122 alin. (2), coroborat cu art. 204 alin. (15) din Codul Administrativ, in

cadrul acestei sedinte ordinare a Consiliului Local Padina, de azi 19.05.2021, acesta va depune
juramantul

● acest punct va fi introdus pe ordinea de zi a sedintei.
Ordinea de zi este aprobata cu 12  voturi “pentru” din numarul de 12 consilieri prezenti.

D-nul consilier Gheorghe Mircea Viorel  DEPUNE JURAMANTUL:
„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună – credință, tot ceea ce stă în puterile și

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Padina. Așa să-mi ajute Dumnezeu”
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DUPA CARE SEMNEAZA.

Dupa depunerea juramantului d-nul consilier Gheorghe Mircea Viorel participa la sedinta ordinara din
data de 19.05.2021, putand sa-si exprime votul in ceea ce priveste proiectele de hotarari de pe ordinea
de zi.

Punctul 1  al ordinii de zi:

� Proiect de H O T Ă R Â R E privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al
Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  I  2021, pe cele două secțiuni

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

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: nu sunt

� Nemaifiind intervenţii, se supune la vot proiectul de hotărâre privind închiderea
contului de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul I 2021, pe
cele două secțiuni

Se votează cu 12 voturi „pentru”, 1 abtineri, 0 vot “împotrivă” – .– din 13 consilieri prezenți la ședintă și
13 consilieri în functie. Se abtine d-nul consilier local Miu Gheorghe.

Punctul 2 al ordinii de zi:

� 2. Proiect de H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea şi delegarea gestiunii prin concesiune a
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără  stăpân din com. Padina, jud. Buzau

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 Tabusca Viorel: in mediul rural, oamenii de la tara cresc caini, dar trebuie sa avem

in vedere ca sunt Persoane care nu leaga cainii, lasandu-I la voia intamplariii, inregistrati sau
neinregestrati. Cainii fara stapan care apar din senin nu trebuie sa faca obiectul unui serviciu pentru care
sa se incaseze bani si sa nu aiba rezultate, astfel ca trebuie sa avem grija ca firma care va concesiona sa-si
faca treaba.

● D-nul consilier local Burnel Ovidiu – Viorel: infiintam serviciul, dar s-a luat legatura cu vreo firma care
sa fie de acord sa concesioneze acest serviciu?

● D-nul primar: vom lua legatura dupa infiintarea serviciului.

� Nemaifiind intervenţii, se supune la vot proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi delegarea
gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din com. Padina,
jud. Buzau

Se votează cu12 voturi „pentru”, 1 abtineri, 0 vot “împotrivă” – din 13 consilieri prezenți la ședintă și 13
consilieri în functie. Se abtine d-nul consilier local Miu Gheorghe.
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II. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA,
JUD. BUZĂU

1. cerere nr. 4485/17.05.2021 Cristea Laurentiu – cumparare apartament bloc locuinte in care locuieste ca si
chirias; - nu se aproba

2. cerere nr. 4566/19.05.2021 Bosneanu Costica – cumparare apartament bloc locuinte in care locuieste ca
si chirias; -nu se aproba

3. cerere nr. 4562/19.05.2021 Lacusta Nicolae – cumparare apartament bloc locuinte in care locuieste ca si
chirias; - nu se aproba

Discutii:
Avand in vedere ca toate cele 3 cereri au acelasi obiect:
D-nul consilier local Basturea Costica: nu cred ca este bine ca aceste apartamente sa fie vandute. Ele trebuie
sa ramana in fondul locativ al Consiliuluii Local, pentru orice eventualitate, cand un profesor sau un doctor ar
trebui sa aiba nevoie de o locuinta pentru ca nu este din localitate.
D-nul consilier local Tabusca Viorel: acest bloc are destinatie de “bloc de locuinte”, orii acolo sunt inchiriate
si apartamente catre societati comerciale, care, probabil vor dori si ele sa cumpere, atunci, care mai este
destinatia? Spatiu comercial sau bloc de locuinte?
D-nul consilier local Condruz Gheorghe: cererile trebuie putin analiizate si documentate din punct de vedere
legal, nu cred ca putem da un raspuns pe loc.
D-nul consilier local Dan Jan: sunt de acord cu aceste puncte de vedere, ele sunt pertinente, dar, daca putem
valorica, trebuie sa valorificam, sa ne punem si in locul persoanelor care au facut cererile.
D-nul consilier local Miu Gheorghe: sunt de acord cu punctul de vedere al d-nul Dan Jan, insa nu este moral
ceea ce vor acesti oameni din 3 (trei) puncte de vedere:
1. acestia au si alte proprietati;
2. au platit pana acum si platesc in continuare o chirie modica;
3. acest bloc a fost construit prin corvoada oamenilor.....
Acum dv. stabiliti legalitatea
D-nul Dan Jan: cu moralitatea nu putem face pasi repezi.

4. Adresa Consiliul Judetean Buzau nr. 6931/13.05.2021 - prelucrat
5. Adresa nr. 104588/19.04.2021 Inspectoratul General al Politiei – serviciul rutier – raspuns adresa

3138/31.03.2021 - prelucrat;
6. Circulara Institutia Prefectului Buzau – nr. 3922/27.04.2021 – Scrisoare deschisa -- prelucrat;

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și culte, activități sportive și turism comunica si se consemneaza
ca s-a ales presedinte al comisiei d-nul Bosneanu Costica si secretar – d-nul Gheorghe Mircea – Viorel.

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă.
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