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Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR. 4356/13.04.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  13.04.2022 

 în şedinţa ordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr. 82/01.03.2022 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 

13.04.2022 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 BURNEL OVIDIU - VIOREL declara deschise 

dezbaterile sedintei de azi 13.04.2022. 

Ședința ordinara a Consiliului Local Padina este publică.   

              –  

 

Se da citire  ordinii de zi.  

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 

I. Aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 

II. Proiecte de hotarari: 

 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre 

UAT Padina, jud. Buzau si Inspectoratul de Politie Judetean Buzau avand ca obiectiv comun ridicarea 

nivelului de siguranta a cetatenilor com. Padina 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT PADINA 

În Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea primirii 

comunei  BOLDU în Asociație 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Padina, 

Județul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel 

Saligny" 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

 

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

JUD. BUZĂU 

 

 

 

 

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 incheierii unui protocol de colaborare intre 

UAT Padina, jud. Buzau si Inspectoratul de Politie Judetean Buzau avand ca obiectiv comun ridicarea 

nivelului de siguranta a cetatenilor com. Padina 
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    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.: 

- D-nul consilier local Basturea Costica: ce se va pune la dispozitia postului de politie Padina in mod 

gratuit? 

- D-nul Primar: un etilotest 

- D-nul consilier local Tabusca Viorel: ca o recomandare precizez ca Protocolul trebuie sa mentioneze 

clar ca acest etilotest este dat in mod gratuit Postului de Politie Padina sau Sectiei 12 Politie Rurala 

Pogoanele 

- D-nul consilier local Miu Gheorghe: voi vota impotriva din doua motive: modalitatea de adoptare a 

hotatarii si pentru ca eu consider ca acest protocol nu este decat o hartie in plus. 

- D-nul viceprimar Condruz Gheorghe: intr-adevar protocolul trebuie sa  contina clar mentiunea ca 

folosinta  gratuita este data Postului de Politie Padina; 

- D-nul consilier local Dan Jan: un etilotest nu asigura preventia, insa siguranta cetatenilor com. 

Padina este importanta. 

 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. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT PADINA in Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008”să voteze aprobarea primirii comunei  BOLDU în Asociație 

 

    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. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în Comuna Padina, 

Județul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel 

Saligny" 

 

    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.: 

- d-nul consilier local Miu Gheorghe: voi vota impotriva deoarece modalitatea de adoptare a hotatarii este 

nelegala, Programul National de Investiții ”Anghel Saligny"este unul politizat si pentru ca initiatorul proiectului 

nu-mi inspira incredere. 

-  
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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 12 .voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă”, d. Miu Gheorghe, 0 abtineri, din nr. de 13 

consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

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

JUD. BUZĂU 

 

D – nul  Primar Chirita Ionel: pentru ridicareagunoiului menajer la nivelul com. Padina trebuie semnat un 

contract de inchiriere a masinii speciale de ridicare a gunoiului pe care o detine com. Rusetu. Trebuie sa votati 

daca sunteti de acord sau nu cu semnarea acestui contract. 

Se supune la vot: 13 voturi “pentru” 

Cu o obiectie din partea d-lui consilier local Miu Gheorghe: - fiecare cetatean sa aiba un container. 

      Interventia d-lui consilier local Basturea Costica care solicita executivului: Decizia nr. 14/2021 a 

Camerei de Conturi Buzau; Adresa de poprire a executorului judecatoresc Cretu Corneliu; stat de plata pentru 

platile facute catre 6 functionari publici pentru implementarea unui proiect cu fonduri nerambursabile. 

 

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

BURNEL OVIDIU VIOREL 


