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Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR. 1981/16.02.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  16.02.2022 

 în şedinţa ordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 46/10.02.2022 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 -  

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

16.02.2022 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 16.02.2022 

Ședința ordinara a Consiliului Local Padina este publică.   

- se suplimenteaza ordinea de zi cu Proiectul de Hotarare pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului 

comunei PADINA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

              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 aprobarea închiderii contului anual de execuție al 

bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2021, pe cele doua sectiuni 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 

2022  

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ  

din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2021 – 2022 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com.  

Padina, județul Buzău în anul 2022 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu 

handicap pentru anul 2022 

              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   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: 

I. Proiecte de hotarari: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al 
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bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2021, pe cele doua sectiuni 

              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 si al comisiei de 

invatamant 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. 

Dezbateri – d. consilier local Basturea Costica: constat un procent de incasare de 50%, consider necesar luarea de 

masuri in sensul recuperarii debitelor restante 

D. consilier local Miu Gheorghe: oamenii de la munte solicita sa fie afisat pe pagina de net a primariei programul 

de incasari de la taxe si impozite 

D. consilier local Burnel Ovidiu: - la un moment dat ne-a fost prezentata o lista a datornicilor, ce masuri s-au luat 

in sensul recuperarii sumelor? 

D. consilier local Condruz Gheorghe: - s-au inceput executari silite, volumul de munca este foarte mare, deservim 

cele 18 localitati de la munte, nu avem personal suficient; 

D. nul consilier local Basturea Costica: - consider ca am putea conditiona eliberarea anumitor inscrisuri de 

obligatia platii restantelor la impozite sit axe 

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

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

 Se votează cu 12 .voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă”, d. Miu Gheorghe, 0 abtineri, din nr. de 

13consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 

2022  

              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 si al comisiei de 

invatamant 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. 

Dezbateri: 

d. nul consilier local Miu Gheorghe voi vota impotriva, contest legalitatea si faptul ca nu am fost convocat la 

sedinta comisiei din care  fac parte. Fac observatia ca sunt alocati in buget bani pentru naveta cadrelor didactice – 

bani dati degeaba - , sunt multi bani alocati pentru pregatire profesionala, asociatii si fundatii, materiale pentru 

curatenie, carti si publicatii 

d-nul presedinte de sedinta Condruz Gheorghe – trebuia sa veniti cu amendamente. 

 

 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. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ  

din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2021 – 2022 

              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 si al comisiei de 

invatamant 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. 

Discutii: 

d.nul presedinte de sedinta Condruz Gheorghe da citire adresei nr. 226/16.02.2022 a Scolii Gimnaziale nr. 1 

Padina, prin care se solicita suplimentarea nr. de burse sociale cu 5.  

Se supune la vot cu modificarea nr. de burse sociale de la 60 la 65 – pentru semestrul al II lea: 
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 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

 Se votează cu 12 .voturi „pentru”, 0 vot “împotrivă”, -  d. Miu Gheorghe, se  abtine,  

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

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com.  

Padina, județul Buzău în anul 2022 

              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 si al comisiei de 

invatamant 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 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu 

handicap pentru anul 2022 

              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 si al comisiei de 

invatamant 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”, 0 vot “împotrivă”, d. Miu Gheorghe, se  abtine, din nr. de 13 

consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

 Proiectul de Hotarare pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului 

comunei PADINA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” 

              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 si al comisiei de 

invatamant 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 

Procesul verbal se copleteaza cu precizarile facute de d-nul consilier local Condruz Gheorghe – presedinte de 

sedinta: - am punctat ca avem in cadrul activitatii la nivelul  compartimentului de taxe si impozite, incasarea 

impozitelor pentru terenurile din zona de munte, adica 18 localitati, motiv pentru care ne putem adresa 

Guvernului pentru a  obtine mai mult de 28 de posturi, la nivelul institutiei.  

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

JUD. BUZĂU 

1. Adresa Institutia Prefectului Buzau nr. 1777/07.02.2022 – controlul legalitatii prelucrat 

2. CERERE Parohia Padina I nr. 2/07.02.2022 – se aproba 25.000 lei  cu 13 voturi „pentru”daca vor fi 

fonduri in buget la rectificarea bugetara 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

CONDRUZ GHEORGHE 


