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Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR. 5711//30.06.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  30.06.2021 

 în şedinţa ordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 113/2021 a primarului 

comunei Padina. 

Convocarea s-a facut în scris cu respectarea datei, locului şi orei desfăşurării. 

Participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13  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 

30.06.2021 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, 

30.06.2021 

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, cu precizarea ca votul dumnealui va fi 

“impotriva” pana cand sedintele vor fi inregistrate audio – video. 

Nemaifiind  alte completări sau intervenţii, se supune la vot procesul verbal al şedinţei anterioare şi se aprobă cu 

un număr de 12 voturi „pentru‟, 0 “abtineri”, 1 voturi “impotriva”- din numarul de 13 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 acordarea unui mandat special reprezentantului in 

Adunarea  Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii 

comunei Valcelele din Asociatie 

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

2. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii 

comunei Catina in Asociatie 

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

        

3. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul 

privat al com. Padina, jud. Buzau,  

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

        4. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa 

specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. 

Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare 

 

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

                     5.   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru 

perioada IULIE 2021 –     SEPTEMBRIE 2021 

 

 

 

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

BUZĂU 
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Punctul 1  al ordinii de zi: 

1. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind acordarea unui mandat special reprezentantului in 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii 

comunei Valcelele din Asociatie 

          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 primarului, 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            

   1.  Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea 

Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei 

Valcelele din Asociatie 

 

 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 acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea 

Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina 

in Asociatie 

          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 primarului, 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 

 

Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot : 

2 . Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea 

Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina 

in Asociatie 

 

 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 3 al ordinii de zi: 

  2. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al 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 primarului, 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 
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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 si al comisiei 

juridice 

 

Inscrieri la cuvânt:  

 D-nul consilier local Basturea Costica: legat de inventarul bunurilor publice precizez ca sediul 

administrativ al fostului CAP trebuie trecut si el din domeniul public in domeniul privat pentru a 

se putea dispune de acesta, sa I se stabileasca clar regimul juridic si pentru a se supune spre 

dezbatere valorificarea lui prin vanzare la licitatie publica; 

 D-nul consilier local Dan Jan: se va clarifica situatia juridica a tuturor imobilelor cu ocazia 

inventarierii la care se lucreaza; 

 D-nul consilier local Bosneanu Costica: de asemenea trebuie clarificata situatia cimitirelor si a 

caselor specialiatilor. 

 

 

Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot: 

3. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al com. 

Padina, jud. Buzau,  

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

 

Se votează cu 11 voturi „pentru”, 2 abtineri, 0 vot “împotrivă” – din 13 consilieri prezenți la ședintă și 13 

consilieri în functie. Se abtin: d-nul consilier local Nica Marian si d-nul consilier local Urse Costica.. 

 

Punctul 4 al ordinii de zi: 

   

        4. Proiect de privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, 

apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 si 

aprobarea pretului minim de vanzare 

 

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  

Inscrieri la cuvânt:  

 D-nul consilier local Condruz Gheorghe: consider ca vanzarea este solutia cea mai buna, decat 

valorificarea prin demolare; 

 D-nul consilier local Dan Jan: aceasta este o solutie buna, in sensul bun, al bunei credinte, in 

sensul corect inteles al expresiei “drept de proprietate”, vorbind din punct de vedere al 

proprietatii terenului care nu apartine Consiliului Local; 

 D-nul consilier local Tabusca Viorel: - ordinea de zi a sedintelor consiliului local este publica, 

fapt pentru care cetateni ai comunei m-au abordat avand in vedere acest proiect de hotarare, 

indignati, intreband: “s-a ajuns sa se vanda casa specialistului?” 

- consider ca cetatenii trebuie corect informati, prezentarea situatiei reale si a legalitatii, sa se stie ca 

aceasta casa este construita pe un teren care nu apartine consiliului local si nu are cale de acces, deci 

nu poate fi utilizata pentru interes public, CAP –ul a abuzat cand a construit o casa pe in teren 

confiscat, al unui proprietar caruia I s-a retrocedat acest teren; 

- legea trebuie respectata de fiecare cetatean, vanzarea la licitatie este cea mai buna solutie, fara sa fim 

acuzati de niciun fel de abuz, asa cum gresit este inteleasa situatia de catre unii cetateni ai comunei. 

 D-nul consilier local Condruz Gheorghe; achiesez acestui punct de vedere 

 D-nul consilier local Miu Gheorghe: aduc in discutie procesul de modernizare constructiv 

versus procesului de modernizare distructiv. Comunismul a facut o modernizare distructiva, iar 

noi picam acum in aceslasi pacat al comunismului, desi dreptul la proprietate este respectat. O 

sa ma abtin ca sa nu creada d-nul Burnel Ovidiu ca am ceva personal cu dumnealui. 

Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea vanzarii prin licitatie 

publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau,  in suprafata 

de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare 
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Se votează cu 8 voturi „pentru” 4 abtineri, 0 vot “împotrivă” – din 13 consilieri prezenți la ședintă și 13 

consilieri în functie. Se abtin: d-nii consilieri locali: Miu Gheorghe, Urse Costica, Nica Marian si Gheorghe 

Mircea. Nu voteaza d-nul Consilier Local Burnel Ovidiu Viorel. 

Proiectul de hotarare nu intruneste cvorului necesar cfr. Art. 139 alin.(2) Cod Administrativ fapt pentru care 

hotararea nu poate fi adoptata. 

 

ARTICOLUL 139 

Adoptarea hotărârilor consiliului local 

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, 

după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. 

dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 

 

Punctul 5 al ordinii de zi: 

 

                     5.   HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru 

perioada IULIE 2021 –     SEPTEMBRIE 2021 

 

 

Propuneri: 

D-nul consilier local Condruz Gheorghe propune ca presedinte de sedinta pentru perioada: IULIE 2021 –     

SEPTEMBRIE 2021 pe d-nul consilier local Tabusca Viorel. 

Nu mai sunt alte propuneri. 

Se votează cu 13 voturi „pentru” 0 abtineri, 0 vot “împotrivă” – din 13 consilieri prezenți la ședintă și 13 consilieri 

în functie. 

 

 

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

JUD. BUZĂU 

 

1. Adresa nr. 6437/02.06.2021 Institutia Prefectului Buzau – controlul legalitatii – prelucrat; 

2. Cerere nr. 5690/28.06.2021 Cristea Laurentiu Nicolae – se solicita:  

o Gasirea unei solutii pentru a muta intrarea pacientilor in cabinetul medical si 

pentru a amenaja o sala de asteptare corespunzatoare deoarece locatarii sunt obligati sa-si faca cu greu loc printre 

pacientii bolnavi; 

o Reparatii la acoperisul blocului si curatarea fosei septice. 

Fata de situatia prezentata 

- Consiliul Local Padina a luat act de cerintele d-lui Cristea Laurentiu Nicolae si, in masura 

posibilitatilor, se va trece la rezolvarea problemelor. 

 

3. Cerere nr. 5690/28.06.2021 Cristea Laurentiu Nicolae – se solicita:  

 

o Suplimentarea sumei acordata ca si ajutor financiar fiecarei parohii cu 10.000 - 15.000 lei pentru 

Parohia Padina I deoarece au aparut grave probleme la turlele bisericii, care necesita consolidare; 

o 4-5m lemne necesare incalzirii pentru perioada de iarna. 

 

Consiliul Local Padina a luat act de continutul cererii si formuleaza raspuns in sensul ca: 

 

Sumele sunt prevazute in bugetul aprobat la inceputul anului, o suplimentare poate fi acordata dupa rectificarea 

bugetara numai in situatia in care se regasesc sume disponibile la alte capitole din buget. 

 

4. Cerere nr. 5599/28.06.2021 prin care se aduce la cunostinta Consiliului Local al com. Padina, si, in 

acelasi timp, se sesizeaza de catre D-nul Consilier local Miu Gheorghe un incident care a avut loc in data 

de 25.06.2021, intre acesta si angajatul Primariei Padina, Fleoarca Valentin – desemnat sa comunice 

consilierilor locali materialele pentru sedinta CLP din data de 30.06.2021: 

 

DEZBATERI: 

o D-nul consilier local Dan Jan: nu face obiectul atributiilor consiliului local 

o D-nul consilier local Miu Gheorghe: l-ati trimis la poarta mea pentru a comunica convocatorul si si-a 

permis sa ma ironizeze, nu mai trimiteti astfel de oameni, 
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o D-nul consilier local Burnel Ovidiu: reactia lui vine ca urmare a postarilor dv.; 

o D-nul consilier local Urse Costica: dv. faceti niste acuzatii nefondate, ceea ce spune dumnealui sunt 

niste minciuni 

o D-nul consilier local Miu Gheorghe: nu am cu cine discuta, sunteti niste mizerii de oameni, ma 

adresez grupului de la scoala, sa nu se inteleaga ca m-am adresat consilierilor locali. 

 

Consilierii prezenti se revolta fata de atitudinea d-lui consilier local Miu Gheorghe si intervine 

presedintele de sedinta, d-nul Dan Jan care restabileste ordinea si linistea in sala de sedinte; 

 

o D-nul consilier local Basturea Costica: suntem 13 consilieri locali si nu ar trebui sa fim de acord 

cu ceea ce i s-a intamplat d-lui Miu, dar nici nu putem sti cum a stat situatia la fata locului; 

o D-nul consilier local Tabusca Viorel: nu cunoastem clar situatia de la fata locului, dar exista o 

comisie de disciplina care poate analiza situatia; 

o D-nul consilier local Dan Jan: nu suntem de acord cu atitudinea angajatului, dar aceasta este 

consecinta atitudinii dv., explicati ce ati vrut sa spuneti prin “mediul toxic din consiliul local 

Padina”? 

o D-nul consilier local Miu Gheorghe: Ati trunchiat intotdeauna adresele mele, nu le-ati citit 

niciodata in fata consilierilor, dati-mi voie sa citesc; 

o D-nul consilier local Condruz Gheorghe:deja s-a alocat prea mult timp; 

o D-nul consilier local  Miu Gheorghe: asta este o atitudine abuziva; 

o D-nul secretar general Fratica Nicu: tinem cont de lege – obligatia comunicarii convocatorului si 

materialelor de sedinta revine secretarului general, dv. ati refuzat sa luati plicul de la acest 

angajat, pe viitor veti face acelasi lucru? 

o D-nul Miu Gheorghe: - da, dar ati trimis, la un moment dat un alt angajat – Hogea Mihai – si 

lucrurile au fost bune, vreau sa mai subliniez ca aroganta vine de la persoane foarte apropiate 

conducerii; 

 

Dezbaterile privind sesizarea d-lui Miu Gheorghe s-au incheiat, consilierii prezenti concluzionand ca nu face 

obiectul atributiilor consiliului local. 

 

Alte discutii: 

- d-nul consilier local Bunea Lili: strazile neasfaltate sunt pline de gropi, este necesara o balastare 

- d-nul Primar: e adevarat, dar in momentul asfaltarii tot balastrul va fi scos si ar reprezenta bani 

irositi; 

- D-nul consilier local Urse Costica: propun sa revenim cu adresa la Consiliul Judetean legat de 

asfaltarea unui km – str. Mare –  

Se va reveni cu adresa din partea Consiliului Local Padina. 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

      Dan J 


