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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. 64/01.03.2022 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 secretar general– Fratica Nicu –  

Participă la ședință, fără drept de vot, d-nul primar– ec. Chirita Ionel -  

 

Cvorumul ședinței ordinare a Consiliului Local Padina este legal îndeplinit, ședința din data de 

07.03.2022 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 07.03.2022. 

Ședința ordinara a Consiliului Local Padina este publică.   

- se suplimenteaza ordinea de zi cu Proiectul de Hotarare privind declararea de utilitate publica de interes 

local  a obiectivului de investitii. “Executare foraj de explorare” conform C.U.nr. 6/27.04.2021 si acordul de 

scoatere din circuitul agricol al terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune -  

bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau 

 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

- Se aproba cu un nr. de 12 voturi “pentru”, un vot impotriva – d. consilier local Miu Gheorghe, din 13 consilieri 

prezenti la sedinta si 13 consilieri in functie. 

 

Se da citire  ordinii de zi.  

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 

I. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 

II. Proiecte de hotarari: 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului comunei Padina, județul Buzău              

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 2. Proiectul de Hotarare privind declararea de utilitate publica de interes local  a obiectivului de 

investitii. “Executare foraj de explorare” conform C.U.nr. 6/27.04.2021 si acordul de scoatere din 

circuitul agricol al terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta 

pasune - bun care aparţine  domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, 

jud. Buzau 

 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

 3.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina 

pentru perioada APRILIE 2022 – IUNIE 2022 

 

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

JUD. BUZĂU 

 

Ordinea de zi este votata cu un nr. de 13 voturi “pentru”,    0 voturi “impotriva”,   0 abtineri din nr. de 13 

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 12voturi ‘pentru’, 0 “abtineri”, 1 voturi “impotriva” – D. consilier local Miu Gheorghe, din 

numarul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 

Punctul al- 1I - lea al ordinii de zi: 
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I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului comunei Padina, județul Buzău           

    Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

Proiectul de hotarare insotit de 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 se supun 

dezbaterii. 

 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”, 1 vot “împotrivă”, d. Miu Gheorghe, 0 abtineri, din nr. de 13 

consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

2. Proiectul de Hotarare privind declararea de utilitate publica de interes local  a obiectivului de 

investitii. “Executare foraj de explorare” conform C.U.nr. 6/27.04.2021 si acordul de scoatere din circuitul agricol 

al terenului in suprafata de 400 mp –extravilan arabil, categoria  de folosinta pasune - bun care aparţine  

domeniului privat al unităţii administrativ – teritoriale com. Padina, jud. Buzau 

 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

Proiectul de hotarare insotit de 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 se supun 

dezbaterii. 

 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”, 1 vot “împotrivă”, d. Miu Gheorghe, 0 abtineri, din nr. de 13 

consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

 3.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina 

pentru perioada APRILIE 2022 – IUNIE 2022 

 

 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. 

Este propus presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni d-nul consilier local Burnel Ovidiu Viorel 

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

 Se votează cu 13 .voturi „pentru”, 0 vot “împotrivă”, -  d. Miu Gheorghe, se  abtine,  

din nr. de 13 consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

. 

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

JUD. BUZĂU 

a. Postul de politie Padina are o solicitare verbala prin care, in sensul cresterii gradului de 

siguranta rutiera solicita achizitionarea din bugetul local a unui etilotest, pe care sa-l utilizeze in cadrul 

controalelor ce urmeaza sa le efectueze in trafic. 

Consilierii prezenti nu-si exprima un punct de vedere favorabil, dar d-nul consilier local Basturea Costica 

subliniaza faptul ca o asemenea achizitie nu a fost prevazuta in bugetul local si nici in planul de achizitii. 

 D-nul consilier local Burnel Ovidiu: referitor lamasina care incarca gunoiul menajer de la populatie, vine 

o singura data pe luna si pentru faptul ca ia gunoiul si de la agentii economici nu reuseste sa incarce tot 

de la gospodarii deoarece se umple masina. Propun ca aceasta masina sa nu mai incarce gunoiul agentilor 

economici deoarece acestia au obligatia sa incheie contracte direct cu operatorul si se poate face un alt 

transport doar in acest scop. 

 D-nul consilier local Dan Jan: - mult gunoi de la magazine nu este gunoi menajer, sunt plastice, cutii de 

carton care pot fi reciclate, gunoiul inseamna bani. Astfel ca trebuie gasita solutia. 
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 D-nul consilier local Burnel Ovidiu: masina poate sa vinao data pe luna sa ridicedoar gunoiul de la 

agentii economici, dar pentru asta trebuie sa se incheie contracte. In acest moment sunt incheiate doar 3 

contracte cu agenti economici la  nivelul comunei. 

Aceste aspecte raman in discutie. 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

 

 

 

 


