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PROCES -VERBAL 
 

Incheiat în ședința  ordinară a Consiliului local Cilibia 
din data de  28.10.2020. 

         
        La lurările ședinței participă – primarul comunei Cilibia dl. Enache Ion,  

precum și următorii consilierii: domnii/doamnele Coteț Costel-Petre, Ioniță Foca, 
Serban Elena, Nica Marius, Dragu Norel, Georgescu Marius, Mureșanu Vasile, 

Tudor Mihăiță, Stoican Nicușor-Ninel, Soare Petre și Tudor Cornel-Gabriel.  

       La ședință  mai  participă și secretarul general al  comunei d.na Spirache 
Elvira-Marcela.           

        Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul 
de înregistrare  3011 din data de  23.10.2020. 

       In deschiderea lucrărilor ședinței ordinare a  Consiliului local al comunei 
Cilibia, dl. Enache Ion – primarul  comunei, a spus:                 

- Bună ziua și bine ați venit la  ședința ordinară a Consiliului local din data  
de 28.10.2020. 

      In temeiul art. 133 alin.(1) și art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului nr. 

156/ 23.10.2020, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 
28.10.2020, în ședința  ordinară.   

       La ședință sunt prezenți   11 consilierii în funcție din totalul de 11 consilierii. 
       Secretarul general al comunei Cilibia aduce la cunoștință că ședința este 

legal constituită și își poate desfășura lucrările.  

       Primarul comunei Cilibia, dă citire Ordinului Prefectului – județul Buzău nr. 
711/22.10.2020 prin care s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale de 

constituire a Consiliului local al comunei Cilibia, în urma alegerilor locale din data 
de 27.09.2020.                  

         Pentru ședința de astăzi, vă propun următoarea ordine de zi,  și anume: 
 

a) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, 
b) Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Cilibia, pe principalele domenii de activitate, 
c) Proiect de hotărâre privind  alegerea viceprimarului comunei Cilibia, 

d) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 , 
e) Probleme diverse.       

         Se supune la vot  ordinea de zi,   unde a fost aprobată în  unanimitate de 
voturi (11 voturi ,,pentru”). 

 

        Vă propun să trecem la desfășurarea ședinței. 
        Dl. primar face cunoscut că având în vedere procedura care a stat la baza 

desfășurării ședinței de constituire a Consiliului local, dânsul a inițiat proiectul de 
hotărâre privind alegerea președintelui de ședință propunând tot cel mai în vârstă 

consilier local în persoana d.nei Ioniță Foca.  
         După prezentare, se trece la discuții.   
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         Nefiind exprimate  puncte de vedere, se  supune  votului domnilor 
consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11  (unsprezece) 

voturi ,, pentru”. 
 

*** 
        

       D.na Ionita Foca președinte de ședință face cunoscut că după constituire, 
consiliul local îsi organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de 

activitate, numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar, nominalizarea 
efectuandu-se de fiecare grup de consilieri, fapt pentru care invită  consilierii 

locali să facă propuneri. 
 Pentru  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 
turism :  Ionita Foca propune pe  Nica Marius, Georgescu Marius propune pe  

Soare Petre, Dragu Norel propune pe Ionita Foca, Cotet Costel-Petre propune pe 
Serban Elena și Soare Petre propune pe Stoican Nicusor-Ninel.  

           Nemaifiind și alte propunerii, se supune la vot componenta primei comisii 
unde a fost aprobata în unanimitate de voturii 11 voturii ,, pentru”. 

 
 Pentru Comisia de învățământ, sănătate și familie, activități social- 

culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport : Tudor 
Mihăiță propune pe Georgescu Marius, Serban Elena propune pe Cotet Costel-

Petre și Soare Petre propune pe Muresanu Vasile. 
          Nemaifiind și alte propunerii, se supune la vot componența celei de a doua 

comisii unde a fost aprobata in unanimitate de voturii 11 voturii ,, pentru”. 
 

 Pentru Comisia pentru administratie publica locala, juridică, 

apărarea ordinei și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor : Cotet Costel-Petre 
propune pe Dragu Norel, Georgescu Marius propune pe Tudor Mihaita și Nica 

Marius propune pe Tudor Cornel-Gabriel.  
           Nemaifiind si alte propunerii, se supune la vot componenta celei de a 

treia comisii unde a fost aprobata in unanimitate de voturii 11 voturii ,, pentru”. 
 

          Secretarul general al comunei solicită fiecarei comisii să își aleagă prin 
votul deschis al majoritatii absolute a consilierilor locali ce o compun, cate un  

presedinte  și  un  secretar.  
 

         La comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și 
turism consilierii locali au stabilit ca președinte pe Soare Petre și secretar Ioniță 

Foca. 

 
       La comisia de învățământ , sănătate și familie, activități social-culturale, 

culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, consilierii locali 
au stabilit ca presedinte pe Georgescu Marius și secretar pe Muresanu Vasile. 

 
         La comisia pentru administratie publica locala, juridică, apărarea ordinei și 

liniștei publice, a drepturilor cetățenilor consilierii locali au stabilit ca presedinte 
pe Tudor Cornel-Gabriel și secretar pe Dragu Norel. 
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          In continuare se trece la punctul 3 al ordinei de zi și anume alegerea 

viceprimarului comunei. 
         D.na Ionita Foca invită consilierii locali să facă propunerii. 

         D.nul Dragu Norel propune pentru funcția de viceprimar al comunei pe dl. 
Coteț Costel-Petre. 

         Dl. Georgescu Marius propune pentru functia de viceprimar al comunei pe 
dl. Tudor Mihăiță. 

 
        Nemaifiind și alte propunerii secretarul general al comunei Cilibia, 

completează buletine de vot cu persoanele nominalizate după care înmânează 
fiecarui consilier local buletinul de vot. 

 

            Dl. Georgescu Marius solicită ca alegerea viceprimarului  să aibă loc prin 
vot la vedere. 

   
           D.na Spirache Elvira-Marcela secretar general al comunei  citeste de două 

ori  și chiar îi prezintă personal dl. Georgescu Marius prevederile art. 152 alin.(2) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ prin care se stabileste cum 

este ales viceprimarul comunei și anume ,,prin vot secret cu majoritate 
absoluta”. 

           Dl. Georgescu Marius susține în continuare dorința ca votul să fie la 
vedere, după care cere informații de la alte persoane prin poștă electonică, 

ulterior acesta  înțelegând prevederile legale. 
 

          Se ia o pauza, timp în care consilierii locali votează, după care toate 
buletinele de vot sunt introduse într-o urnă de către cei 11 consilieri locali. 

 

          Secretarul general al comunei în prezența domnilor consilierii, desface 
urna și respectiv buletine de vot, constatând următoarele :dl. Cotet Costel-Petre 

a obtinut un numar de 5 voturii ,, pentru” , iar dl. Tudor Mihăiță a obținut un 
număr de 6 voturii ,, pentru” , fapt pentru care dl. Tudor Mihăiță este declarat 

viceprimarul comunei Cilibia.    
       

*** 
 

         In continuare secretarul general al comunei solicită consiliului local o pauză 
ca prima comisie de specialitate să analizeze proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2020. 
 

          Dl. Soare Petre președinte al comisiei comunică faptul că nu analizează 
nici-un proiect de hotărâre în această ședință deoarece îi trebuie cel puțin 2 zile 

pentru analiză și dezbatere. 

 
           D.na secretar general al comunei comunică faptul că dacă acest proiect 

de hotărâre nu se dorește a fii supus dezbaterii și aprobării trebuia respins încă 
de la prezentarea ordinei de zi și respectiv aprobarea acesteia.  
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     Nemaifiind discuții d.na Ionita Foca, președinte de ședință declară închise 
lucrările ședinței, mulțumind tuturor pentru participare, pentru care s-a încheiat 

prezentul proces - verbal. 
 

 
                     

     Președinte de ședință,                                   Secretar general al comunei,                
       Ionita Foca                                                       Spirache Elvira-Marcela                                                            

   
 

 


