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Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR.6776/29.06.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  29.06.2022 

 în şedinţa ordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr. 131/22.06.2022 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, d-nul secretar general– Fratica Nicu –  

Nu participă la ședință, d-nul primar– ec. Chirita Ionel -  

 

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

29.06.2022 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 29.06.2022. 

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: 

 

1. Proiect de Hotarare privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. 

Buzău pe trimestrul  I al anului 2022, pe cele două secțiuni 

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

2. Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii 

proiectului: „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.4: 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice 

usoare) la nivel local/metropolitan 

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

3. Proiect de Hotarare pentru completarea anexei HCL nr.  45/2021 privind elaborarea Programului anual 

al achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si 

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

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

4. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT PADINA în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei 

COCHIRLEANCA în Asociație 

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

5. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare și 

profil de activitate, a autorizatiei de amplasare și profil de activitate, precum și stabilirea orarului de 

functionare pentru agentii economici, persoane fizice autorizate și persoane juridice care desfășoară 

activităti comerciale pe raza comunei PADINA, judetul Buzău 

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

6. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT PADINA în Adunarea 

Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea modificarii 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

7. Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru perioada 

iulie - septembrie 2022 

     Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  
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Se voteaza ordinea de zi:. 12 voturi “pentru”, 1 vot impotriva – d-nul consilier local Miu Gheorghe deoarece 

nu este indeplinita procedura cfr. art. 134 Cod Administrativ 

  

 

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 12 voturi ‘pentru’, 0 “abtineri”, 1 voturi “impotriva”, din numarul de 13 consilieri prezenti 

la sedinta. 

– D. consilier local Miu Gheorghe voteaza impotriva deoarece: procesul verbal nu reproduce integral discutiile 

sedintei, sedintele nu sunt inregistrate sin u sunt transmise online. 

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

I. Proiecte de hotarari: 

1. Proiect de Hotarare privind închiderea contului de execuţie al  bugetului 

propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  I al anului 2022, pe cele două 

secțiuni 

      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.: - nu sunt discutii 

 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 Hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 

aferente proiectului și a depunerii proiectului: „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, Investiția I.4: 

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la 

nivel local/metropolitan 

       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. 

Dezbateri;: 

- d-nul consilier local Basturea C. – prezenta primarului era necesara la aceasta sedinta deoarece 

aveam nevoie de explicatii privind acest proiect, unde vor fi facute aceste piste? 

- D- nul consilier local Condruz Gheorghe: - cfr. Art. 19 alin. 2 din OUG nr. 43/1997 obligatia  

asigurarii deplasarii pietonilor revine Consiliului Local, acesta emite hotarari conform legii 

- D-nul consilier local Miu Ghe. – nu avem o schita care sa ne lamureasca. 

 Facand o hermenautica a textului proiectului de hotarare observam ca s-a tehoredactat, in continutul 

proiectului,  “com. Sarateni” in loc de com. Padina 

- Presedintele de sedinta, dupa ce verifica materialele din dosarul de sedinta precizeaza ca in continutul 

proiectului de hotarare aflat in dosar nu apare aceasta greseala de tehnoredactare 

- D-nul consilier local Tabusca V. – legea prevede intr-adevar obligatia consiliului local de a asigura 

deplasarea pietonilor, dar sa ne uitam de-a lungul traseului care tranziteaza localitatea si vedem ca 
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sunt multe obstacole: materiale de constructii, fantani, copaci, deci, unde vor fi amplasate aceste 

piste? 

- D-nul Condruz Ghe. – avem acordul de principiu al Companieie Nationale de Drumuri; 

- D-nul Tabusca V. exista distanta trotuarelor pentru siguranta cetatenilor? Mai ales acum in perioada 

de vara cand traficul este intens, existand un mare flux, se pot intampla multe accidente; 

- D-nul Dan Jan: cand apare ceva benefic in dezbaterea Consiliului Local trebuie sa fie bine venit, de 

ce toata lumea are ceva impotriva, azi primarul lipseste deoarece este plecat tocmai in interesul 

depunerii acestui proiect, asteapta hotararea noastra. 

- D-nul Tabusca Viorel: trebuie sa se demareze acest proiect 

- D-nul Dan Jan: mai au vreun rost aceste discutii? 

- D-nul Basturea C. - primarul trebuie sa anunte CL cand este plecat; trebuie san e prezinte proiectul, 

fiind initiatorul,unde vor fi facute aceste piste pentru biciclisti, iata de exemplu zona primariei nu are 

trotuar 

- Dnul Condruz Ghe. – pista pentru biciclisti este de fapt, un trotuar marcat cu o linie pentru 

deplasarea biciclistilor; 

- D-nul Miu Ghe. – mai bun ar fi un trotuar care sa faca legatura intre Satul Nou si Satul Vechi 

- D-nul Dan J. – inteleg de ce Romania dupa 30 de ani arata asa cum o stim, pentru ca la fel cum se 

intampla acum ,aici, se intampla in cazul marilor proiecte; 

- D-nul Miu Ghe. – in sedinta din luna aprilie, d-nul Basturea a solicitat primarului un set de 

documente si a pus si un termen, absenta de azi a primarului are legatura cu acest aspect? Este o 

intrebare retorica. 

 

 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 Hotarare pentru completarea anexei HCL nr.  45/2021 

privind elaborarea Programului anual al achizitiilor publice, pentru anul 2022, ca instrument managerial utilizat 

pentru planificarea si monitorizarea portofoliului de procese de achizitie la nivelul 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.: 

 

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

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

consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

                        4. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT PADINA în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze 

aprobarea primirii comunei COCHIRLEANCA în Asociație 

 

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.: 

 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 Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de 

functionare și profil de activitate, a autorizatiei de amplasare și profil de activitate, precum și stabilirea orarului de 

functionare pentru agentii economici, persoane fizice autorizate și persoane juridice care desfășoară activităti 

comerciale pe raza comunei PADINA, judetul Buzău 

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  
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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.: 

 

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

 Se respinge  cu 2 .voturi „pentru”, 9 voturi “împotrivă”, d. Miu Gheorghe, 2 abtineri – d-nul 

Ileana Grigore si Nica Marian, din nr. de 13 consilieri prezenti si 13 consilieri in functie 

 

6. Proiect de Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT PADINA în Adunarea 

Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea modificarii 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  

      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.: 

 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 

 

7. Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru perioada 

iulie - septembrie 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 se supun 

dezbaterii.: 

 

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

 Se votează cu 13 .voturi „pentru”, 0 vot “împotrivă”, 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 

 

 

 

 

1. Adresa nr. 7860/08.06.2022 – Institutia Prefectului – controlul legalitatii – prelucrat; 

2. Adresa nr. 5433/20.04.2022 – Institutia Prefectului  - prelucrat; 

3. Cerere/informare Seicarescu Tudor nr. 5404/11.05.2022 – prelucrat; 

Discutii: 

D-nul viceprimar Condruz Gheorghe: legat de aspectele semnalate precizez ca actiunile petentului pot intra 

sub incidenta legii penale, mai ales sub aspectul modificarilor aduse de Lg. nr. 170/03.06.2022 care modifica 

art. 369 Cod Pen. „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei 

categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de 

persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori 

apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție 

HIV/SIDA, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte, se 

pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”,  

4. Adresa Camera de Conturi Buzau nr. 4289/12.04.2022 - prelucrat 
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Alte discutii: 

D-nul Burnel Ovidiu: - cum s-a incheiat procesul cu d-na contabil? 

D-nul Condruz Ghe: - a primit 3 ani cu suspendare, cu mai multe interdictii si recuperarea prejudiciului; 

am incetat raporturile de serviciu, trecem la executare silita 

D-nul Basturea: cu banii platiti in cazul proiectului cu finantare nerambursabila la scoala – banii trebuie recuperati 

Referent asistent social Obleaga Dragos a facut un referat si s-a adresat grupului PSD prin care solicita angajarea 

unei persoane la acest compartiment deoarece nu mai face fata atributiilor, ar trebui sa luati in seama dorinta 

referentului Obleaga Dragos. 

D-nul Bosneanu: 1. de ce nu s-a mai organizat sarbatoarea comunei? 

D-nul Condruz Ghe. – la  nivel national 12% a inteles sa organizeze astfel de sarbatori locale, rstul de 88% nu a 

mai organizat, am inteles si noi ca nu sunt conditii optime de a organiza sarbatoarea comunei 

               2. de ce nu a mai avut loc festivitatea de ziua eroilor la monument? 

D-nul Condruz Ghe. – s-a tinut festivitatea, am depus coroane de flori 

D-nul Urse C. – a fost festivitate, elevii au avut program artistic; 

  3. anul acesta eliberarea adeverintelor APIA au fost conditionate de plata la zi a impozitelor si 

taxelor locale, insa, au fost si cazuri cand au fost eliberate adeverinte desi aveau datorii, de ce? 

D-nul Condruz: - pare o discriminare, dar daca o societate agricola solicita in baza unui tabel o adeverinta APIA, 

isi asuma corectitudinea datelor trecute in tabelul respectiv; nu a fost chiar o conditionare, dar s-a mai incasat cate 

ceva de la restantieri 

D-nul Mavrodin D. – focul de la gunoaie, e o problema grava mai ales ca in ultimul timp a batut vantul, exista un 

real pericol, dincolo de fum si miros, ce masuri sa luam? 

D-nul Tabusca: cum stam cu recenzarea deoarece rezultatul va avea influenta pe viitor, afectand rangul localitatii, 

trebuie sa tratam cu toata seriozitatea procesul de recenzare. 

Ce se mai face cu persoanele care au de plata amenzi? De ce nu se fac cereri de chemare in judecata? Fara sa se 

astepte ajungerea lor la prescriptie 

D-nul Miu Ghe. – 1. legat de deseuri si arderea gunoaielor cetatenii spun ca este o persoana pusa sa dea foc la 

gunoaie, persoana aleasa de asa natura incat sa nu poata raspunde legal 

d- nul Condruz: ce persoana? 

d-nul Miu – cetatenii au numele, discutati cu ei 

                               2. cetatenii sesizeaza ca utilajele agricole trec pe drum asfaltat sau neasfaltat provocand 

disconfort si praf, cu mare viteza 

D-nul Basturea: utilajele agricole sunt utilaje grele, care, trecand pe drum chiar si cu viteza redusa, ridica praf in 

urma lor. 

 

 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

BURNEL OVIDIU VIOREL 


