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Primăria Padina 

Judeţul Buzău 

NR. 7914/27.07.2022 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi  27.07.2022 

 în şedinţa ordinară a Consilului Local 

al comunei Padina, judeţul Buzău 

S-a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local Padina înregistrată la nr. 145/21.07.2022 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-na cs. jr. Cerb Nicoleta Carmen – cu delegație și dl manager Mia Leonard Mihail, 

manager la societatea Lumina Solar Indira S.R.L. 

Nu participă la ședință, d-nul primar– ec. Chirita Ionel și d- secretar general Frătica Nicu. 

 

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

27.07.2022 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 Mavrodin Aurelian Dan declara deschise dezbaterile 

sedintei de azi 27.07.2022. 

Ședința ordinara a Consiliului Local Padina este publică.   

              Dl președinte de ședință dă cuvântul d-lui Mia Leonard Mihail, manager la societatea Lumina Solar 

Indira S.R.L. având ca activități principale finanțarea, concesionarea, achiziția, construcția, proprietatea, leasingul, 

organizarea și administrarea de parcuri solar-fotovoltaice pentru a prezenta intenția societății de a crea un 

parteneriat împreună cu Consiliul Local al comunei Padina, prin incheierea unui contract de asociere in 

participatiune si de superficie: 

Beneficii: 

- generarea unei surse considerabile de resurse financiare pentru bugetul local; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- societatea dorește să dezvolte și să opereze în zonă suprafața de 340 ha izlaz proiecte solar 

agrofotovoltaice cu o putere instalată de 240 MW, valoarea aproximată a investiției va fi de aprox 

150.000.000 Euro; 

- societatea va realiza toate lucrările necesare în vederea dezvoltării, administrării și exploatării 

parcurilor solar fotovoltaice; 

- de la data punerii în folosință a parcului solar agrofotovoltaic, com. Padina va primi un beneficiu 

anual de 1400 Euro pentru fiecare hectar aportat asocierii; 

- furnizarea de energie electrica necesară pentru sediul primăriei, școli și iluminatul public etc.  

Dezbateri: 

- dl consilier local Tăbușcă Viorel: care sunt cele 5 pășuni identificate? 

- dl manager : cele 5 pășuni sunt Cămărașu Mic, Cămărașu Mare, Batalu, Drumul pădurii și Bândău. 

- dl consilier local Tăbușcă Viorel: în timpul efectuării lucrărilor de amenajare terenul poate fi folosit 

de către crescătorii de animale prin pășunare? 

- dl manager : Lucrările vor fi organizate în afara perioadei de pășunat. 

- dl consilier local Miu Ghe. : vorbim de o suprafață de 340 ha, aceste panouri vor fi amplasate pe 

toată suprafața, va fi afectat ecosistemul pe termen lung și va mai ploua pe zona respectivă? Sunt de 

acord cu această investiție însă am obiecție în privința amplasamentului, ele trebuie să vizeze 

marginea izlazului. 

-  dl manager : exploatarea pajiștilor nu va fi afectată, distanța dintre șirurile de panouri se va păstra la 

o distanță de 5,5m astfel ca zona acoperită de structuri este de aprox 40% din totalul terenurilor sub 

care se poate desfășura activitatea de pășunat în mod normal. Este un concept care combină 

utilizarea de surse regenerabile cu gestionarea durabilă a terenurilor și protejarea biodiversității. În 

legătură cu amplasamentul au fost făcute niște calcule și toate au fost favorabile. 

- dl viceprimar : Achiesez punctului de vedere privind demararea acestei investiții și menționez că 

sunt de acord cu amplasarea panaurilor pe cele 200 ha deținute de asociație/ 

- dl consilier local Bosneanu C. : toate aceste lucrări vor fi împrejmuite se mai poate pășuna pe 

suprafața respectivă? 

- dl manager : Da, se poate pășuna pe întreaga suprafață. 

- dl. consilier local Gheorghe M : în ce constă această subînchiriere? 

- dl manager : Folosință gratuită. 

În urma prezentării și discuțiilor avute cu dl. manager consilierii prezenți sunt de acord cu demararea 

procedurii privind proiectul ” Construire parc solar agrofotovoltaic, com. Padina”.  
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1. Avand in vedere Scrisoarea de intentie insotita de „nota de fundamentare” S.C. LUMINA SOLAR 

INDIRA S.R.L., oportunitatea si necesitatea proiectului, respectiv actul economic si social la nivel local, 

cresterea calitatii vietii, impactul economic pozitiv asupra com. Padina, ordinea de zi  se va completa cu 

punctul 

 6) Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii in participatiune intre U.A.T. PADINA si S.C. LUMINA 

SOLAR INDIRA S.R.L. in vederea realizarii proiectelor: 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 1”,  

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 2” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 3” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 4” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 5” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 6” 

Incadrate in categoria “infrastructura pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile” 

Initiator – viceprimar – Condruz Gheorghe –  

 

Se 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 rectificarea a – II - a privind bugetul Com. Padina, jud. Buzău pentru 

anul 2022,  

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

    

2.    Proiect de Hotărâre privind completarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, 

județul Buzău în anul 2022 

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita – 

 

3.  Proiect de Hotărâre privind asigurarea spațiilor necesare pentru colectarea separata a deșeurilor, dotarea 

acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeuri, organizarea și gestionarea activității de colectare a 

deșeurilor provenite de la lucrările din construcții, organizarea activității de colectare a deșeurilor nepericuloase 

compostabile 

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

 4.Proiect de Hotărâre privind   aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului in suprafață de 400 mp – 

proprietate privata a UAT Padina – situat în tarlaua nr. 86, parcela nr. 700, număr cadastral 31280, pentru execuția 

unui foraj de exploatare, Companiei de Apă Buzău   

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

5. Proiect de Hotărâre privind utilizarea sumei de 497.700 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea 

cheltuielilor eligibile în valoare de 473.700  privind imlementarea proiectului “ Dotarea unităților de învățământ 

din comuna Padina cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infectiei cu virusul 

SARS CoV-2” – aferente primei cereri de rambursare, conform graficului prevăzut în contractual de finanțare 

cod de înregistrare SMIS 149310 și 24.000 lei cheltuieli neeligibile  

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

Se votează ordinea de zi:. 12 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă – d-nul consilier local Miu Gheorghe 

deoarece nu este îndeplinită procedura cfr. art. 134 Cod Administrativ 

  

 

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

JUD. BUZĂU 

 

 

Punctul 1  al ordinii de zi: 

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei anterioare 

Cs. Jr. Cerb Nicoleta Carmen – cu delegație, 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 votează împotrivă deoarece: procesul verbal nu reproduce integral discuțiile 

ședintei, ședințele nu sunt înregistrate și nu sunt transmise online. 
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Punctul al- 1I - lea al ordinii de zi: 

Proiecte de hotărâri: 

 

 1.Proiect de Hotărâre privind rectificarea a – II - a privind bugetul Com. Padina, jud. Buzău pentru 

anul 2022,  

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

Proiectul de hotărâre însoțit 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 

 Nefiind  intervenții, 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 completarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com. Padina, 

județul Buzău în anul 2022 

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

Proiectul de hotărâre însoțit 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 Burnel Ovidiu – aceștia sunt banii din proiectul din anul 2020? 

- d-na cs. jr. Cerb N.: - da, aceasta este valoarea totală. 

- d-nul consilier local Bașturea C. : când a fost aprobat proiectul și ce se face de acești bani la școală 

deoarece este o sumă foarte mare? 

- d-na cs. jr. Cerb N.: în decembrie 2020 au fost demarcate procedurile. Bugetul a fost aprobat de 

Minister și de acești bani se va ahiziționa material de curățenie, lămpi cu UV, mașină de spălat, 

dezinfectant, etc. 

- d-nul viceprimar : propun ca acolo unde este nevoie de mai multe informații să se transmită toate 

documentele ajutătoare. 

 

 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 asigurarea spațiilor necesare pentru colectarea separata a deșeurilor, dotarea 

acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeuri, organizarea și gestionarea activității de colectare a 

deșeurilor provenite de la lucrările din construcții, organizarea activității de colectare a deșeurilor nepericuloase 

compostabile 

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

Proiectul de hotărâre însoțit 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 viceprimar : deșeurile nepericuloase se vor strange la sediul primăriei vechi, deșeurile 

provenite de la lucrările din construcții se vor duce la ”Puțul sec” și gunoiul de grajd se va duce la 

groapa de gunoi. 

- d-nul consilier local Miu Ghe. : am obiecții, deși titlul este generos aflăm că aceste spații vor fi sub 

cheie. Este normal ca aceste containere să se afle-n spațiile publice să se învețe cetățenii să selecteze 

gunoiul. 

- d-nul consilier Burnel O. : gunoiul menajer, fiind ridicat doar o data pe lună, va fi aruncat pe câmp. 

Ar trebui să se înființeze un serviciu de salubrizare. 
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- d-nul consilier Bașturea C.: propun să se facă un serviciu de administrare și selectare a gunoiului la 

nivelul UAT Padina. 

- d-nul viceprimar : sunt de acord cu propunerea d-lui consilier. 

-  

 Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

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

prezenti si 13 consilieri in functie 

 

4. Proiect de Hotărâre privind   aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului in suprafață de 400 mp – 

proprietate privata a UAT Padina – situat în tarlaua nr. 86, parcela nr. 700, număr cadastral 31280, pentru execuția 

unui foraj de exploatare, Companiei de Apă Buzău   

      Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

 

Proiectul de hotărâre însoțit 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.: 

 Nefiind  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 utilizarea sumei de 497.700 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea 

cheltuielilor eligibile în valoare de 473.700  privind imlementarea proiectului “ Dotarea unităților de învățământ 

din comuna Padina cu dispozitive și echipamente de protecție necesare prevenirii răspândirii infectiei cu virusul 

SARS CoV-2” – aferente primei cereri de rambursare, conform graficului prevăzut în contractual de finanțare 

cod de înregistrare SMIS 149310 și 24.000 lei cheltuieli neeligibile  

       Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –  

 

Proiectul de hotărâre însoțit 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 Bașturea C. : data de încheiere efectivă este 31.12.2022, este imposibil de terminat 

până atunci. Ce se întâmplă cu banii dacă, dintr-o eroare, nu ne încadrăm în timp? 

- D-na cs. jr. Cerb N. : conform graficului ne încadrăm și este menționat în contract că se poate 

prelungi perioada de implementare. 

 

 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 

 

 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii in participatiune intre U.A.T. PADINA si S.C. LUMINA 

SOLAR INDIRA S.R.L. in vederea realizarii proiectelor: 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 1”,  

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 2” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 3” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 4” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 5” 

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 6” 

Incadrate in categoria “infrastructura pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile” 

 

Initiator – viceprimar – Condruz Gheorghe –  

Proiectul de hotărâre însoțit 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.: 
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Nemaifiind  intervenţii, se supune la vot            

Se votează cu – 12 consilieri ”pentru”, cu mentiunea ca dl consilier Miu Ghe. Votează ”pentru” cu 

obiecțiunile făcute, ” 1 ”abțineri” -  dl consilier Nica Marian. 

 

 

 

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

JUD. BUZĂU 

 

 

1. Adresa nr. 4139/20.07.2022 – SC VERTATEL INTERNATIONAL SRL– prelucrat; 

2. Cererea nr. 7001/05.07.2022 – Buga Marian  - se respinge; 

 

 

Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                        Secretar General, 

 Consilier local,                                                                      FRATICA NICU 

Mavrodin Aurelian Dan 


