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MINUTA 
Şedinţei ordinare a Consilului Local Padina,judeţul Buzău 

 
S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 18/20.01.2022 a 

primarului comunei Padina. 

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

Participă un număr de 10 consilieri din totalul de 13  in functie,  lipsa fiind d-nii consilieri locali: Burnel 

Ovidiu Viorel, Miu Gheorghe, Nica Marian 

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 

26.01.2022 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 26.01.2022 

Ședința ordinara a Consiliului Local Padina este publică.  

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

primar dă citire ordinii de zi: 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:  

I. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 

II. Proiecte de hotarari: 

 1. Proiect de  hotarare  privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2022 

–2023 a retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Padina, Jud. Buzau 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 2. Proiect de  hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului  

UAT PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 

voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA în Asociație 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 3. Proiect de  hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să 

voteze aprobarea primirii comunei MIHAILESTI în Asociație 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 4. Proiect de  hotarare  privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT PADINA în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea 

retragerii comunei CILIBIA din Asociație 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei HCL nr.  45/2021 privind 

planul de achiziții publice pentru anul 2022, la nivelul com. Padina, județul Buzău 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

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

BUZĂU 

Ordinea de zi este votata cu un nr. de   10 voturi “pentru”,    0 voturi “impotriva”,   0 abtineri 

Din nr. De 10 consilieri prezenti la sedinta. 

Punctul 1  al ordinii de zi: 

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 

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

anterioare. 

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

un număr de 10voturi ‘pentru’, 0 “abtineri”, 0 voturi “impotriva” - - din numarul de 10 consilieri prezenti la 

sedinta. 

 Dupa inceperea dezbaterilor si dupace s-a votat ordinea de zi si procesul verbal al sedintei 

anterioare, se prezinta la sedinta d-nii consilieri locali: Nica Marian si Miu Gheorghe. 

Punctul al- 1I - lea al ordinii de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2022 

–2023 a retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Padina, Jud. Buzau 

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

Ionel care  prezintă forma redactată a acestuia, referatul de aprobare, 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 de 

invatamant. 

 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            

 Se votează cu 12 .voturi „pentru”, 0 vot “împotrivă”, 0 abtineri, din nr. De 12 consilieri prezenti 

si 13 consilieri in functie 

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  

UAT PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să 

voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA în Asociație 

– Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

D-nul preşedinte de şedinţa, D-nul Condruz Gheorghe, da cuvantul initiatorului proiectului, d-nul primar, Chirita 

Ionel care  prezintă forma redactată a acestuia, referatul de aprobare, 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. 

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

 Se votează cu 11 .voturi „pentru”, 0 vot “împotrivă”, 0 abtineri, din nr. De 12 consilieri prezenti 

si 13 consilieri in functie 

  d-nul consilier local Miu Gheorghe – voteaza impotriva 

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să 

voteze aprobarea primirii comunei MIHAILESTI în Asociație 

              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 primarului, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului localităţii Padina, avizul consultativ 

comun al comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local- 

 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            

 Se votează cu 11  voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă”, 0 abtineri 

 d-nul consilier local Miu Gheorghe – voteaza impotriva 

din 12 consilieri prezenți la ședintă și 13 consilieri în functie.  

 4. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT PADINA în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea 

retragerii comunei CILIBIA din Asociație 

              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 primarului, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului localităţii Padina, avizul consultativ 

comun al comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local- 

 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            

 Se votează cu 11 voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă”, 0 abtineri 

 d-nul consilier local Miu Gheorghe – voteaza impotriva 

din 12 consilieri prezenți la ședintă și 13 consilieri în functie.  

 

 5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei HCL nr.  45/2021 privind 

planul de achiziții publice pentru anul 2022, la nivelul com. Padina, județul Buzău 
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              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 primarului, raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului localităţii Padina, avizul consultativ 

comun al comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local- 

 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            

 Se votează cu 11 voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă”, 0 abtineri 

 d-nul consilier local Miu Gheorghe – voteaza impotriva 

din 12 consilieri prezenți la ședintă și 13 consilieri în functie.  

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

BUZĂU 

1. Adresa CNI nr. 59356/30.12.2021 

2. CERERE NR. 432/13.01.2022 – d-lui Chezan Valerica – prelucrat, formuleaza raspuns d-nul 

viceprimar in termen legal; 

3. Alte discutii:  

 D-nul viceprimar: - avand in vedere intreruperile repetate de energie electrica propun sa revenim cu 

adresa catre Guvernul Romaniei prin care sa readucem in atentie problemele semnalate in mod repetat 

atat societatii furnizoare cat si Agentiei Nationale de Reglementare (ANR) – consilierii prezenti sunt de 

acord cu propunerea, se va formula adresa in acest sens; 

- solicit secretarului general al UAT Padina ca plicurile cu materialele pentru sedinte sa fie transmise 

catre consilieri cu o zi mai devreme fata de termenul de 5 zile, asa cum se proceda pana in prezent 

pentru ca acestia sa aiba timp de a studia materialele si de a depune amendamente, conform Codului 

Administrativ. 

 D-nul consilier local Basturea Costica: - deschid o discutie legata de sala de sport de la Scoala nr. 1 

Padina care nu este functionala pentru ca nu are caldura. Cand se va rezolva aceasta problema pentru ca 

elevii sa poata face orele de educatie fizica in aceasta sala? 

 D-nul consilier local Urse Costica -  aceasta este o probleme, dar nu numai aceasta,  sunt mai multe 

spatii, Sali de clasa, laboratoare nefolosite in scoala. Se faceau foarte bine ore in scoala in laboratoare, 

care sunt dotate, au tot ce le trebuie pentru desfasurarea orelor, dar acum sunt nefolosite. 

 D-nul consilier local Tabusca Viorel: - sunt reprezentantul Consiliului Local in cadrul Consiliului de 

Administratie al scolii, cunosc aceste probleme, la etaj se invata intr-o singura clasa care este laborator 

de istorie in care invata clasa d-lui profesor Miu – prof. De istorie. Clasele sunt alese de profesori in 

consiliul profesoral, la  nivelul scolii stabilesc cum sunt folosite clasele. Centrala din sala de sport nu 

functioneaza, este defecta, am constatat acest lucru impreuna cu D-nul Dan Jan, reprezentat  al 

Consiliului Local in cadrul Consiliului de Administratie al scolii. Am constatat acest lucru inca de la 

sfarsitul verii, cand inca, elevii nu incepuse scoala, dar se pare ca problema a ramas nerezolvata. In ceea 

ce priveste modul de organizare si repartizare a atributiilor ce revin oamenilor de serviciu, curatenia in 

sala de sport, sunt aspecte de ordin interior ale scolii. 

 D-nul viceprimar Condruz Gheorghe: - avem reprezentanti in cadrul Consiliului de administratie care 

pot solicita un raport in legatura cu aceste aspecte sesizate, pentru a fi prezentat Consiliului Local 

Padina. 

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 


