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Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR. 12399/15.12.2021 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  15.12.2021 

 în şedinţa ordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr . 236/2021 a primarului 

comunei Padina. 

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

Participă un număr de 12 consilieri din totalul de 13  in functie, lipsa fiind d-nul consilier local Burnel 

Ovidiu Viorel. 

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 

15.12.2021 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 CONDRUZ GHEORGHE declara deschise dezbaterile 

sedintei de azi 28.12.2021. 

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 hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2022, prevăzut 

de Legea 276/2010 de modificare și completare a Legii 416/2001, de la nivelul comunei Padina, jud. Buzău 

Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –  

 

 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de pază al comunei PADINA 

incepand cu anul 2022 

   Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –  

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind 

consumul  de combustibil, telefonie si protocol pe anul 2022 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului chiriilor și a spațiilor      

închiriate de către Consiliul Local Padina pentru anul 2022 

     Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –  

 

 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea a – IV – a  a bugetului propriu al Com. 

Padina, jud. Buzău pe anul 2021 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

 6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

 7. Proiect de  hotarare privind aprobarea elaborarii Programului anual al 

achizitiilor publice, ca instrunment managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de 

procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

               

 8. Hotarare privind alegerea presedintelui de ședință pentru perioada ianuarie 2022 – martie 

2022 

 

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

JUD. BUZĂU 
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Ordinea de zi este votata cu un nr. de   11  voturi “pentru”,   1  voturi “impotriva”,   0 abtineri 

Voteaza “impotriva”  d-nul consilier local Miu Gheorghe,  

 

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 11voturi ‘pentru’, 0 “abtineri”, 1 voturi “impotriva” - d-nul consilier local Miu Gheorghe- din 

numarul de 12 consilieri prezenti la sedinta. 

 

D-nul consilier local Miu Gheorghe depune prin posta electronica, dupa ce s-a facut convocarea sedintei ordinare 

a lunii decembrie, proiectul de hotarare privind cresterea gradului de transparenta al administratiei publice 

localeprin inregistrarea audio – video si difuzarea in direct a sedintelor Consiliului Local al Com. Padina,  

Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

 Dezbateri: 

D-nul Condruz Gheorghe: - introducerea pe ordinea de zi a unui proiect se face in conditiile Codului 

Administrativ, in caz de urgenta; temeiul de drept invocat de catre initiator d-nul consilier local Miu Gheorghe, 

respectiv Legea nr. 215/2001 este abrogata; 

D-nul consilier local Tabusca Viorel: - am mai exprimat acest punct de vedere si intr-o alta sedinta cand d-nul 

Miu Gheorghe a depus acelasi proiect de hotarare si anume: ordinea de zi poate fi completata cand proiectul de 

hotarare reprezinta o urgenta; din punctul meu de vedere nu este o urgenta, va veni si ziua cand se va face si la 

nivelul com. Padina acest lucru ca nu suntem ultima localitate din Romania care nu inregistrarea si nu transmite 

online sedintele consiliului 

Se supune la vot introducerea proiectului de hotarare privind cresterea gradului de transparenta al administratiei 

publice localeprin inregistrarea audio – video si difuzarea in direct a sedintelor Consiliului Local al Com. Padina,  

initiator d-nul consilier local Miu Gheorghe 

Se  respinge cu 10 voturi impotriva introducerii pe ordinea  de zi. 

- D-nul consilier local Miu Gheorghe este chemat la ordine de catre presedintele de sedinta pentru atitudinea 

recalcitranta. 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2022, prevăzut 

de Legea 276/2010 de modificare și completare a Legii 416/2001, de la nivelul comunei Padina, jud. Buzău 

Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –  

 

 

D-nul preşedinte de şedinţa, D-nul Condruz Gheorghe, initiatorul proiectului  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”, 1 vot “împotrivă”, 0 abtineri 

 d-nul consilier local Miu Gheorghe – voteaza impotriva 

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

 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de pază al comunei PADINA 

incepand cu anul 2022 

   Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –  

D-nul preşedinte de şedinţa, D-nul Condruz Gheorghe, initiatorul proiectului 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- 
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 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.  

 

 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind 

consumul  de combustibil, telefonie si protocol pe anul 2022 

              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 actualizarea nivelului chiriilor și a spațiilor      

închiriate de către Consiliul Local Padina pentru anul 2022 

     Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –  

 

 

D-nul preşedinte de şedinţa, D-nul Condruz Gheorghe, initiatorul proiectului 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 rectificarea a – IV – a  a bugetului propriu al Com. 

Padina, jud. Buzău pe anul 2021 

              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            
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 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.  

 

 6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea fondurilor necesare acordarii ajutoarelor 

de incalzire si suplimentelor pentru combustibili solizi sau lichizi beneficiarilor Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

              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.  

 

 7. Proiect de  hotarare privind aprobarea elaborarii Programului anual al 

achizitiilor publice, ca instrunment managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de 

procese de achizitie la nivelul com. Padina, jud. Buzau 

               

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            

 

 8. Hotarare privind alegerea presedintelui de ședință pentru perioada ianuarie 2022 – martie 

2022 

D-nul consilier Local Urse Costica propune ca presedinte de sedinta pe d-nul viceprimar Condruz Gheorghe 

 

 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. Cerere nr. 12345 Dana Stefan – scutire plata taxa gunoi: - nu se prevad scutiri in HCL privind aceasta taxa, 

cerere nu este aprobata 

2. Referat nr. 12214/13.12.2021  - compartimentul asistenta sociala – referent Obleaga Dragos Ionut: nu sunt 

posturi vacante in organigrama; 

3. Adresa Institutia Prefectului nr. 10771/08.11.2021 – controlul legalitatii – prelucrat; 

4. Adresa Consiliul Judetean nr. 15932/11.11.2021 – prelucrat; 

5. Cerere nr. 11164/18.11.2021 S.C. Multiprod Energo S.R.L. – solicita 100 ha teren in vederea constituirii unui 

parc votovoltaic – Consiliul Local nu detine teren disponibil; 

6. Cerere nr. 11691/02.12.2021 S.C. Conelectro service S.R.L. – solicita 30.000 – 40.000 mp teren in vederea 

productiei de energie cu ajutorul panourilor solare – Consiliul Local nu detine teren disponibil 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

CONDRUZ GHEORGHE 


