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Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR. . 5039/05.05.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  05.05.2022 

 în şedinţa extraordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr. 99/04.05.2022 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, 

Participă la ședință, fără drept de vot, d-nul secretar general– Fratica Nicu –  

 

Cvorumul ședinței extraordinare 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 05.05.2022 

Ședința extraordinara 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: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina – jud. Buzau 

              Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT PADINA 

- se aproba ordinea de zi cu 10 voturi “pentru” 

 

 

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”  

 

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

I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si 

transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT 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.: 

- D-nul consilier local Miu Gheorghe: voi vota impotriva din doua motive: mi se pare ca sunt bani 

aruncati pe fereastra, nu se face colectarea selective. Care este atitudinea fata de mediu? De ce se ard 

inca gunoaie la marginea satului?. Semnarea acestui contract nu are nicio finalitate 

- D-nul consilier local Burnel Ovidiu – chiar daca noi le selectam, masina le incarca gramada 

- D-nul Dan Jan; - selectarea se face la Buzau, probabil. 

- D-nul Basturea Costica: este obligatoriu sa-l semnam, dar care este pretul? 

- Se solicita explicatii consilierului juridic Cerb Nicoleta prezenta la sedinta: pretul este diferentiat: se 

percepe o suma pentru transport, la care se adauga pretul raportat la tona incarcata si transportata, 

cfr. Tarifului din contract. 
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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 9 .voturi „pentru”, 1 vot “împotrivă”, d. Miu Gheorghe, 0 abtineri, din nr. de 10 

consilieri prezenti si 10 consilieri in functie 

 

In afara punctelor trecute pe ordinea de zi, d-nul consilier local Bosneanu Costel ridica o problema: - sunt in sat 

persoane care aduna gunoi de la sateni si vin cu caruta in viile oamenilor aruncand acolo gunoiul. Trebuie luate 

masuri in sensul stoparii acestui fenomen 

- D-nul Basturea Costica propune ca beneficiarii venitului minim garanta sa pazeasca zona pentru identificarea 

persoanelor care fac acest lucru, pentru a se sti cui sa aplicam o sanctiune. 

- d-nul Burnel Ovidiu propune sanctionarea contraventionala, sa li se  puna in vedere mai intai printr-o adresa 

scrisa 

- D-nul Condruz Gheorghe: - cu beneficiarii de la venitul minim garantat nu facem nimic, dar eu ma oblig ca sa 

fac adrese celor vinovati de aspectele semnalate de catre d- nul Bosneanu. 

 

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

BURNEL OVIDIU VIOREL 


