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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL CILIBIA 
 
 

P R O C E S    -   V E R B A L 
 

Incheiat astăzi, 11.12. 2020, în ședința ordinară a 

 Consiliului Local al comunei Cilibia, județul Buzău. 
 

 
 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. 
193/ 04.12.2020, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 

11.12.2020, în ședința  ordinară. 
       Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul de 

înregistrare  3368 din data de  04.12.2020. 
 

 Consilierul superior delegat de secretarul general al comunei Cilibia – 
doamna Ghica Elena, efectuează prezenta persoanelor care participă la ședință 

respectiv: 
 domnul Enache Ion,  primar al comunei, 

  consilieri locali, respectiv:  

o Beldimănescu Iulia 
o Bîsceanu Florin 

o Dragu Norel 
o Georgescu Marius 

o Ioniță Foca 
o Mureșanu Vasile 

o Nica Marius 
o Soare Petre 

o Stoican Nicușor-Ninel 
o Serban Elena 

o Tudor Mihăiță 
            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 11.12.2020.      

       La ședință sunt prezenți 11 consilierii  din totalul de 11 consilierii. 
       Consilierul superior delegat de secretarul general al u.a.t. Cilibia aduce la 

cunoștință că ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările.       
       In conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din Ordonanța Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, procesul verbal din ședința ordinară care a 
avut loc la data de 16.11.2020   a fost pus la dispoziția consilierilor urmând  ca 

după aprobare să fie afișat pe site-ul instituției www.comunacilibia.ro 
         Nefiind intervenții, președintele de ședință,  supune aprobării prin vot 

procesul -verbal al ședinței din data de 16.11.2020, unde a fost aprobat cu un 
număr de 9 voturii ,,pentru”. 

          
  

http://www.comunacilibia.ro/
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 Preşedintele de ședință  roagă pe d.na Ghica Elena consilier superior să 
prezinte încheierea pronunţata de judecătorie, prin care sunt validate mandatele 

consilierilor locali supleanti, declaraţi aleşi, apoi supune votului proiectul ordinei de 
zi: 

 I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi,  ale căror 
mandate au fost validate de  Judecătoria Pogoanele. 

 II. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/27.10.2020 privind 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cilibia, 

județul Buzău, pe principalele domenii de activitate. 
        III. Probleme diverse. 

 
 Cu 9 voturi pentru, 0 impotrivă și 0 abtineri, ordinea de zi a fost aprobată. 

 
 I. Depunerea jurământului de către consilierii declaraţi aleşi,  ale 

căror mandate au fost validate de  Judecătoria Pogoanele 
 

 Doamna Ionita Foca - preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi 

aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună, potrivit art. 117 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: ”Jur să 

respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 
în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cilibia. 

Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.  
 Jurământul s-a depus după următoarea procedură: în ordine alfabetică 

consilierii locali sunt invitați să depună jurământul, iar aceștia s-au prezentat pe 
rând și au dat citire jurământului, după care au semnat jurământul de credinţă, 

imprimat pe un formular special în două exemplare.  
 Un exemplar al jurământului se păstrează de către secretarul general al 

comunei la dosarul de ședință, iar al doilea s-a înmânat consilierului local. 
 

          In continuare se trece la punctul II al ordinei de zi și anume dl. primar dă 
citire proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 25/27.10.2020 privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Cilibia, 

județul Buzău, pe principalele domenii de activitate. 
  

        După prezentare, se trece la discuții.   
         

        Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11 

(unsprezece) voturi ,, pentru”. 
 

       In continuare se trece la ultimul punct al ordinei de zi și anume probleme 
diverse. 

       Dl.primar înmânează tuturor consilierilor locali un extras din Codul de 
procedură fiscală privind ordinea încasări debitelor de la contribuabili ( art. 165 

alin.(2) din Legea nr. 207/2015), și explică încă o dată că amenzile se încasează 
cu prioritate.   

       Dl. Georgescu Marius insistă ca încasarea impozitelor și taxelor locale să fie 

efectuată cu prioritate deoarece acestea percep majorării de întârziere/penalității 
și nu amenzile contravenționale. Totodată solicită ca beneficiarilor de ajutor social 

să li se acorde toate drepturile indiferent de poziția sau situația acestora  
(ex.ajutor încălzire locuință) .  
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       Dl. primar prezintă situația unor contribuabili care efectiv cu rea voință 
sfidează organele fiscale și nu plătesc obligațiile pe care le au deși au în 

proprietate bunuri mobile și imobile care generează debite, dar în schimb știu să  
ceară drepturii bănești de la bugetul local.  

       Dl Georgescu Marius solicită ca la ședința următoare să îi fie prezentată 
situația terenului agricol deținut de u.a.t. comuna Cilibia, pe categorii de folosință, 

situația debitelor neîncasate ( impozitele si taxe locale, amenzi),  persoanele care 
au contract de închiriere pășune și nu au achitat plățile restante și situația 

magazinelor de pe raza comunei, dacă au autorizație de funcționare și autorizație 
de construire. 

       Dl. Mureșanu Vasile solicită încă o dată ridicarea gunoiului de la cimitirul 
Parohiei Movila-Oii.  

       Dl. primar aduce la cunoștință că un salariat al unității a fost în izolare timp 
de 14 zile  și unul singur nu a putut rezolva această situație dar în perioada 

imediat următoare se va ridica gunoiul din acest cimitir. 
          

 Doamna Ioniță Foca, preşedintele de ședință, multumește tuturor pentru 

participare și declară ședința închisă. 
 

 

Presedinte de ședință,        
     IONITA FOCA  

 

 
   pt.Secretarul general al comunei, 

                       GHICA ELENA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


