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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL CILIBIA 
 
 

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

Incheiat astăzi, 22.12. 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. 
196/ 15.12.2020, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 

22.12.2020, în ședința  ordinară. 
       Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul de 

înregistrare  3495 din data de  15.12.2020. 
 

 Secretarul general al u.a.t. Cilibia – doamna Spirache Elvira-Marcela, 
efectuează prezența 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 22.12.2020.      

       La ședință sunt prezenți 11 consilierii  din totalul de 11 consilierii. 

       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 11.12.2020   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 11.12.2020, unde a fost aprobat cu un 

număr de 11 voturii ,,pentru”. 
         Pentru ședința de astăzi, vă propun următoarea ordine de zi, și anume: 

 
 

http://www.comunacilibia.ro/
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I. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 

II. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul  
2021; 

III. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale și Programului de  
achiziţii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2021; 

IV. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor care revin  
instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și 

cetățenilor comunei Cilibia cu privire la buna gospodărire și salubrizarea  
Comunei CILIBIA, județul Buzău; 

V. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al  
comunei Cilibia în Consiliul de Administrație și Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității în cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat de pe 
raza comunei Cilibia; 

VI. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și  
funcționare a Consiliului local al comunei Cilibia, județul Buzău; 

VII. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului  

local al comunei Cilibia ; 
VIII. Probleme diverse.  

Dl. primar solicită aprobarea suplimentării ordinei de zi cu proiectul de  
hotărâre privind aprobarea organizării și funcționarii unităților de învățământ 

preuniversitar ce vor funcționa pe raza comunei Cilibia începând cu anul școlar 
2020-2021, cu mențiunea că Avizul conform de la Inspectoratul Scolar a venit  a 

doua zi după întocmirea convocării. 
 

 Cu 11 voturi pentru, 0 impotrivă și 0 abtineri, ordinea de zi a fost aprobată. 
 

        In continuare președintele de ședință invită pe dl.primar să prezinte 
proiectele de hotărârii inițiate. 

 
 Dl. primar dă citire proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2020. 

 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 punctul II al ordinei de zi și anume dl. primar dă 

citire proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 
2021. 

  
        După prezentare, se trece la discuții.   

 
         Dl. Soare Petre arată că este de acord cu majorarea impozitelor pentru 

locuitorii comunei care nu își îngrijesc locuințele, este bine venită această decizie. 

          
        Nemaifiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  

votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 
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10 (zece) voturi ,, pentru” și 1 (un) vot ,, abținere” din partea dl. Georgescu 
Marius. 

 
        In continuare dl.primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei anuale și Programului de achiziţii publice a comunei Cilibia, pentru anul 
2021. 

 
        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”. 

 
        Dl.primar prezentă punctul IV al ordinei de zi și anume Proiectul de hotărâre 

privind stabilirea obligațiilor și răspunderilor care revin instituțiilor publice, 
agenților economici, celorlalte persoane juridice precum și cetățenilor comunei 

Cilibia cu privire la buna gospodărire și salubrizarea Comunei CILIBIA, județul 

Buzău. 
 

       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”. 
 

       Dl. primar prezintă punctul V al ordinei de zi și anume Proiectul de hotărâre 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia în Consiliul 

de Administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul unității 
de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Cilibia. 

 
      După prezentare, se trece la discuții.  

  

      Dl. Georgescu Marius arată că proiectul de hotărâre inițiat este avizat dar 
propune ca reprezentantul Consiliului local să fie  d.na Serban Elena în locul lui 

Bisceanu Florin care în prezent are anumite divergențe cu un cadru didactic. 
 

      Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere, președintele de ședință supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre cu propunerea dl. Georgescu 

Marius, care este adoptat cu 11 (unsprezece) voturi ,, pentru”.  
 

      Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Cilibia, județul Buzău. 

 
       După prezentare, se trece la discuții. 

 
       Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 

domnilor consilierii proiectul de  hotărâre inițiat, care este adoptat cu 11 

(unsprezece) voturi ,, pentru”.  
 

        Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință a Consiliului local al comunei Cilibia. 
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       După prezentare, se trece la discuții. 

 
       Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 

domnilor consilierii proiectul de  hotărâre inițiat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturi ,, pentru”.  

 
       In continuare dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organizării și funcționării unităților de învățământ preuniversitar ce vor funcționa 
pe raza comunei Cilibia, începând cu anul școlar 2020-2021. 

 
       După prezentare, se trece la discuții. 

 
       Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședință supune  votului 

domnilor consilierii proiectul de  hotărâre initiat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturi ,, pentru”.  

 

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

 
     Dl. Georgescu Marius solicită ca taxa de închiriere utilaje să fie de 100 lei și nu 

suma percepută până în prezent, deoarece la Primăria Galbinași de exemplu taxa 
este sub 100 lei.  

     Dl. primar face cunoscut că la stabilirea sumei care a fost percepută până în 
prezent s-a luat în calcul toate cheltuielile, noi nu putem să facem diferența între 

locuitorii comunei care închiriază utilajele unității cu cei din afara localității, 
utilajele primăriei au fost închiriate și de locuitorii satului Bentu, iar aceștia au fost 

multumiți de serviciul prestat.  
      Dl. Dragu Norel propune ca prima vitanjare să fie gratuită iar cea de a doua să 

fie plătită. 
      Dl. primar face cunoscut că acest subiect se va discuta în ședința următoare. 

      Dl. Georgescu Marius întreabă de ce nu se fac diligențele pentru ca și locuitorii 

comunei să beneficieze de serviciile  Transbuzului ca și cei din comuna Gălbinași. 
       Dl. primar aduce la cunoștință ca u.a.t. Cilibia, este înscrisă în Asociația 

înființată pentru transportul local dar la ce s-a calculat și solicitat din partea 
acestora suma depășește 100 mii lei banii ce trebuie plătiți la această asociație pe 

an din bugetul local în plus față de biletul pe care și-l plătește fiecare călător, ori 
din aceasta sumă noi putem realiza ale investiții în comună. Dânsul arată că nu 

are nimic împotrivă, vom discuta din nou la nivel asociației și dacă unitățile vecine 
nouă și anume comuna Luciu sau comuna C.A.Rosetti vor deveni partenere și vor 

solicita prelungirea traseului Transbuzului, atunci vă vom prezenta situația și vom 
decide asupra acesteia. 

         D.na Beldimănescu Iulia solicită dacă se poate să fie construită o altă toaleta 
în curtea unității. 

         Dl. primar arată că întradevăr trebuie refăcută toaleta veche dar asta când 
vremea ne va permite. 

        Dl. Soare Petre întreabă dacă vom acorda cadourii elevilor.       

        Dl. primar aduce la cunoștință că  nu a inițiat proiectul de hotărâre privind 
acordarea cadourilor elevilor deoarece în situația actuală de pandemie COVID -19 

chiar și Prefectura prin circulara transmisă a pus în vedere că dacă vrem să oferim 
cadourii copiilor să mergem  personal la locuința fiecăruia și pentru faptul că 
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aceste cadourii treceau prin mai multe mâini am decis ca anul acesta să nu mai 
oferim cadourii elevilor, dar vin și vă solicit aprobarea acordării a trei premii 

elevilor care au participat la un concurs organizat de Sc. Gimnazială Cilibia în suma 
totala de 600 lei, iar pentru anul viitor vom stabili acordarea de burse elevilor cu 

situație deosebită la învățătură.  
        Domnii consilierii sunt de acord cu premiile propuse de dl primar.  

          
 Nemaifiind ale probleme de discutat doamna Ioniță Foca, preşedintele de 

ședință, multumește tuturor pentru participare și declară ședința închisă. 
 

 

Presedinte de ședință,        

     Ionita Foca 
 

   Secretarul general al comunei, 
                       Spirache Elvira-Marcela     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


