
 - 1 - 

 

Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR. 6592/28.07.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  28.07.2021 

 în şedinţa ordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 116/2021 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 

28.07.2021 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 Tabusca Viorel declara deschise dezbaterile sedintei de 

azi 28.07.2021 

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, facand  urmatoarele mentiuni: 

- Cine intocmeste acest proces verbal? 

- Este plin de greseli gramaticale si nu pot fi de acord cu asa ceva; 

- Doresc ca procesul – verbal sa fie intocmit de alta persoana; 

- Doresc ca sedintele sa fie inregistrate audio – video; 

- S-a depasit orice limita; 

- Sunt pasaje care nu se reproduc; 

- Contest ceea ce s-a consemnat: nu am spus “sunteti niste mizerii de oameni” 

D-nul consilier local Miu Gheorghe ridica tonul si presedintele de sedinta intervine pentru restabilirea 

ordinii. 

- D-nul consilier local revine: sa nu se inteleaga ca m-am adresat consilierilor locali cand am spus ca 

“sunteti niste mizerii de oameni”, m-am adresat grupului de la scoala. 

o In urma acestei contestatii, consemnarea facuta in procesul – verbal incheiat in sedinta ordinara a 

Consiliului Local Padina din data de 30 iunie 2021, va fi indreptata cu mentiunea “ma adresez 

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

 

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 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 – 

 

                2. 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  al – II - lea  2021, pe cele două secțiuni 

 

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

             3. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind rectificarea I  a bugetului propriu al Com. Padina, 

jud. Buzău  pe anul 2021 

    Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 
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II. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. 

BUZĂU 

 

Ordinea de zi este votata cu un nr. de 12 voturi “pentru”, 1 vot “impotriva” – d-nul consilier Miu 

Gheorghe voteaza impotriva cu precizarea: “ma astreptam ca primarul sa initieze un proiect de hotarare 

care sa puna capat situatiilor penale din scoala si din primarie, ca urmare a ultimilor evenimente” 

 

Punctul 1  al ordinii de zi: 

 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 – 

 

   D-nul preşedinte de şedinţa, D-nul Tabusca Viorel, 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:  

 D-nul consilier local Condruz Gheorghe: fiecare are drep de vot, consider ca inclusiv d- nul 

Burnel Ovidiu poate avea drept de vot , chiar daca este proprietarul terenului pe care se afla 

constructia, el nu are un interes material. 

 D-nul consilier local Basturea Costica: cu ce ne deranjeaza ca se face ordine, este o proprietate 

privata, iar casa este o constructie foarte veche; ce castigam daca ramane acolo si nu ne putem 

folosi de ea, impiedicandu-l pe proprietar sa se foloseasca de terenul lui? 

 D-nul secretar Fratica Nicu: in dezbatere se afla proiectul de hotarare privind valorificarea casei 

prin vanzare la licitatie publica, sunteti de acord sau nu, este o casa care si-a pierdut uzul public, 

nu are cale de acces; 

 D-nul presedinte de sedinta, Tabusca Viorel: D-le consilier local Burnel Ovidiu, aveti vreun 

interes material? 

 D-nul consilier local Burnel Ovidiu: nu 

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

 

 Se votează cu 10 voturi „pentru”, 2 abtineri: d-nii consilieri locali Urse Costica si Nica Marian, 

1 vot “împotrivă”: d-nul consilier local Miu Gheorghe – din 13 consilieri prezenți la ședintă și 

13 consilieri în functie.  

 Cvorumul este intrunit – majoritatea absoluta 2/3 din numarul consilierilor in functie. 

 

Punctul 2 al ordinii de zi: 

2. 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  al – II - lea  2021, pe cele două secțiuni 

 

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

   D-nul preşedinte de şedinţa, Tabusca Viorel, 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 si al comisiei pentru invatamant, sanatate, Cultura si culte, activitati Sportive si de 

agrement, turism 

 

Inscrieri la cuvânt: nu sunt 

 

Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot : 
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 Se votează cu 12 voturi „pentru”, 0 abtineri, 1 vot “împotrivă”– din 13 consilieri prezenți la 

ședintă și 13 consilieri în functie. Impotriva d-nul consilier local Miu Gheorghe. 

 

Punctul 3 al ordinii de zi: 

             3. Proiect de  H O T Ă R Â R E  privind rectificarea I  a bugetului propriu al Com. Padina, 

jud. Buzău  pe anul 2021 

          Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

 

 

   D-nul preşedinte de şedinţa, Tabusca Viorel, 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 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 Miu Gheorghe: nu am citit acest proiect de hotarare si nici nu ma obosesc 

sa-l citesc, dar votez impotriva, asa cum am anuntat inca de la inceputul sedintei. 

 

Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot: 

 

Se votează cu 12 voturi „pentru”, 0 abtineri, 1 vot “împotrivă” – din 13 consilieri prezenți la ședintă și 13 

consilieri în functie. . Impotriva d-nul consilier local Miu Gheorghe 

 

 

 

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

JUD. BUZĂU 

1. Adresa Consiliul Judetean nr. 111191/20.07.2021- prelucrat; 

2. Adresa ACOR nr. 1325/21.07.2021 – prelucrat; 

3. Circulara nr. 8852/22.07.2021 Institutia Prefectului Buzau – prelucrat; 

Discutii – circulara face referire la dispozitiile art. 138 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:  

c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subunitatea administrativ - teritorială respectivă 

de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare 

şi funcţionare a consiliului local 

 D-nul secretar: in ceea ce priveste lit. a) si b) ale art. 138 alin. (2) sunt dispozitii puse in aplicare 

 Prin Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Local poate hotara procedura 

prevazuta de lit. c), respectiv posibilitatea cetatenilor comunei de a urmari sedinta Consiliului 

Local online 

 D-nul presdinte de sedinta Tabusca Viorel: caracterul public este dat de publicarea pe pagina de 

internet a Primariei, pe sectiunea Monitorul Oficial Local a tuturor materialelor sedinteleor CL 

Padina. 

 D-nul viceprimar: dupa parerea mea este o usoara presiune pe autonomia locala, Consiliul Local 

a votat un Regulament de Organizare si Functionare dupa regulamantul cadru, legal, orice 

cetatean poate lua parte la sedintele CL , la cerere, fara drept de vot, deci se respecta legea, nu 

suntem obligati sa transmitem sedintele online. 

 D-nul consilier Local Miu Gheorghe: in replica, atrag atentia d-lui viceprimar ca o regula a 

democratiei este aceea ca minoritatea poate pune presiune pe majoritate; 

 Prefectul face parte dintr-o generatie mai tanara, informatia circula cu repeziciune si instantaneu 

si voi veni cu un proiect de hotarare in acest sens; 

 D-nul Viceprimar – este dreptul oricarui consilier sa initieze proiecte de hotarari, ele vor fi 

votate sau nu; 

 D-nul consilier local Tabusca Viorel – initiativele sunt binevenite daca sunt constructive; 

 D-nul consilier local Dan Jan – cat timp avem parghii de ce sa discutam atat pe aceasta tema? 

Transmisiile online a sedintelor ar prezenta astfel de certuri tuturor cetatenilor, mi-e rusine ca 
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uitandu-ma pe ordinea de zi a sedintei de azi nu vad niciun proiect de hotarare initiat de mine si 

nici de d-nul Miu, de ce? Atunci ce sa le aratam cetatenilor? 

 D-nul consilier local Tabusca Viorel: trebuie sa avem rabdare, va veni si vremea cand vom avea 

sedinte online; 

 D-nul consilier local Miu Gheorghe: Care este cea mai mare localitate a jud. Buzau care are 

inregistrari audio video? Traim intr-un secol in care   informatia trebuie primita in timp real, fara 

sa mai aplicam o metoda retroactiva, sunteti portavocea mediocritatii.. 

 

 

Alte discutii: D-nul viceprimar Condruz Gheorghe da citire unui referat intocmit de dumnealui referitor la o 

situatie constatata in legatura cu cardurile privind consumul de carburant: 

- in luna iunie d-nul primar observa nereguli privind consumurile de carburant si solicita d-lui 

viceprimar sa faca o verificare: 

- d-nul viceprimar:  la nivelul institutiei au fost emise 2 carduri pentru alimentarea cu combustibil, 

unul se afla in posesia soferului Fleoarca Valentin si al doilea card se afla la contabila institutiei 

Draghici Cristina, acesta avand destinatia alimentarilor in caz de necesitate – masina de pompieri, 

unelte si utilaje care functioneaza pe baza de motorina sau benzina; 

- am extins verificarile, am solicitat furnizorului desfasuratoare aferente facturilor emise pana la 

momentul de fata  si am constatat ca pe al II lea card apar alimentari la ore din afara programului de 

lucru, in locatii diferite; 

- am intrunit o sedinta de lucru si am solicitat informatii si explicatii d-nei contabil, pe care le va 

intocmi in scris si le va inainta primarului; 

- prejudiciul trebuie recuperat in intregime, dupa primele calcule el ridicandu-se la suma de 

paroximativ 57.000 lei; 

- - vom sesiza organelle competente, cazul va fi anchetat. 

-  D-nul Tabusca Viorel: intr-adevar problema este prejudiciul; 

- D-nul Consilier local Miu Gheorghe: am sesizat ca sunt probleme cu soferii 

- S-ar putea sa fie un cancer general, d-le primar exista, la nivelul institutiei, un SCIM, puteti sa-mi 

spuneti care este procedura operationala incalcata in situatia de fata? 

- D-nul primar: nu am facut niciodata ceva de care sa-mi fie rusine; Fiecare raspunde pentru ceea ce 

face; 

- D-nul Consilier local Tabusca Viorel: asteptam informatii. 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

TABUSCA VIOREL 


