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ROMÂNIA 
JUDEもUL BUZ;U 
CONSILIUL LOCAL CILIBIA 
 
 

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

Incheiatăast<zi, 26.04.2021,ăînăședința extraordinar< a 
 Consiliului Local al comunei Cilibia,ăjudețul Buz<u. 

 
 
 Ină temeiulă art.ă 133ă alin.(1)ă șiă art.ă 134ă alin.(1)ă lit.a)ă dină Ordonanțaă
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prinăDispozițiaăprimaruluiănr.ă
122/23.04.2021, Consiliul local al comunei Cilibia,ă aă fostă convocată ast<ziă
26.04.2021,ăînăședințaăăextraordinar<. 
       Domniiăconsilieriiăauăfostăconvocațiăăăprinăconvocareaăscris<ăavândănum<rulădeă
înregistrare  1199 din data de  23.04.2021. 
 
 Secretarul general al u.a.t. Cilibia – doamna Spirache Elvira-Marcela, 
efectueaz<ăprezența persoanelorăcareăparticip< la ședinț< respectiv: 

 domnul Enache Ion,  primar al comunei, 
  consilieri locali în funcție,ărespectiv:  

o Ioniț<ăFoca 
o Serban Elena 
o Nica Marius 
o Dragu Norel 
o Bîsceanu Florin 
o Georgescu Marius 
o TudorăMih<iț< 
o P<ltineanuăMihai-C<t<lin 
o Soare Petre 
o StoicanăNicușor-Ninel 
o Beldim<nescuăIulia 

 
            Inădeschidereaă lucr<riloră ședințeiă ordinareă aă ăConsiliuluiă locală ală comuneiă
Cilibia, dl. Enache Ion – primarul  comunei, a spus:                 

- Bun<ăziuaășiăbineăațiăvenitălaăăședințaăextraordinar<ăaăConsiliuluiălocalădinădataă 
de 26.04.2021.      
       Laă ședinț<ă suntă prezențiă 11 consilierii,ă ună reprezentantă ală societ<țiiă AGORAă
careădoreșteăs<ăfilmezeădesf<șurareaăședințeiășiăunălocuitorăalăcomuneiăîn persoana 
numitului Soloviev Andrei, invitat din partea partidului PRORomânia. 
       Secretarul general al u.a.t. Cilibia aduceă laă cunoștinț<ă c<ă ședințaă esteă legală
constituit<ășiăîșiăpoateădesf<șuraălucr<rile.ăăăăăă 
       Inăconformitateăcuăprevederileăart.ă138ăalin.(15)ădinăOrdonanțaăGuvernuluiănr.ă
57/2019,ăprivindăCodulăadministrativ,ăprocesulăverbalădinăședințaăordinar<ăcareăa 
avut loc la data de 22.01.2021,   aăfostăpusălaădispozițiaăconsilierilorăurmândăăcaă
dup<ăaprobareăs<ăfieăafișatăpeăsite-ulăinstituțieiăwww.comunacilibia.ro.ăTotodat<ăauă
fost puse laă dispoziție și procesele verbaleă aleă ședințelor convocare în data de 
26.03.2021 și data de 22.04.2021, care nu s-au desf<șurat din lipsa cvorumului.  
        

http://www.comunacilibia.ro/


Pagina 2 din  6 
 

 
         Nefiindă intervenții,ă președinteleă deă ședinț<,ă ă supuneă aprob<riiă prină votă
procesul-verbală ală ședințeiă dină dataă deă 22.01.2021, unde a fost aprobat cu un 
num<r de 8 voturiiă,,pentru” șiă2ăvoturiiă,,ăîmpotriv<”ă(ăGeorgescuăMariusășiăTudoră
Mih<iț<).        
 
        Dl.ăSoareăPetreăpreședinteleădeăședinț<ăprezint<ă ordine de zi, șiăanume: 

a) Depunereaăjur<mântuluiădeăc<treăunăconsilier local; 
b) Proiectădeăhot<râreăăpentru modificarea H.C.L. nr. 25/27.10.2020 privind  
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cilibia, 
judeţulăBuz<u,ăpeăprincipaleleădomeniiădeăactivitate; 

c) Proiectădeăhot<râre privind aprobareaăexecuțieiăbugetareălaădataădeă 
31.12.2020; 
 d)ăProiectădeăhot<râreăprivindăaprobareaăbugetuluiălocalăpeăanulă2021; 
 e)ăProiectădeăhot<râreăprivindăaprobareaăpractic<riiăaceluiașiăprețălaăap<ădeăc<treă 
Serviciulăpublicădeăalimentareăcuăap<ă- structur<ăcuăpersonalitateăjuridic<; 
f)ă Proiectă deă hot<râreă privindă ă stabilireaă ă tarifelor distincte pentru gestionarea 
deșeurilorăreciclabileă(hârtie,ămetalășiăplastic)ăprecumășiăaădeșeurilorăreziduale  la  
Serviciul public de salubrizare al comunei Cilibia; 
g) Proiectă deă hot<râreă privindă aprobareaă amplasamenteloră stațiiloră publiceă careă
deservescă comunaă Cilibiaă înă cadrulă Programuluiă județeană deă transportă rutieră deă
persoaneăaferenteăjudețuluiăBuz<u; 
h)ăProiectădeăhot<râreăprivindăaprobareaămodific<riiăActuluiăConstitutiv șiăStatutuluiăă
AsociaţieiădeăDezvoltareăIntercomunitar< „PROGAZăBUZ;Uă2020”,ălaăcareăcomunaăă
este membru asociat; 
i)ă Proiectă deă hot<râreă privindă modificareaă H.C.L.ă nr.ă 5/2021ă privindă aprobarea 
organigrameiăşiăştatuluiădeăfuncţii  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cilibia șiăserviciilorăpubliceădeăinteresălocalăăsubordonateăConsiliuluiălocal; 
j)ăProiectădeăhot<râreăprivindădesemnarea a doi consilieri locali, membri în Comisia 
pentruăevaluareaăsecretaruluiăgeneralăalăunit<țiiăadministrativ teritoriale; 
k)ă Proiectă deă hot<râreă privindă aprobarea ,,Strategieiă deă Dezvoltareă Durabil< a 
Comunei Cilibia,  pentru perioada 2021-2027; 
l)ă Proiectă deă hot<râreă privindă aprobareaă pierderiloră tehnologiceă dină sistemulă deă
alimentareăcuăap<ăalăcomuneiăCilibia, în conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) 
dinăLegeaăserviciuluiăpublicădeăalimentareăcuăap<ășiădeăcanalizareănr.ă241/2006ășiă
art.116ă alin.(1)ă dină Ordinulă Președinteluiă ANRSCă nr.88/2007ă șiă aă coteiă deă
dezvoltareăpentruăcreștereaăcalit<țiiăserviciilorăpubliceădeăalimentareăcuăap<; 
m)ăProiectădeăhot<râreăprivindăaprobareaădepozit<riiădeșeurilorăinerteăproveniteădină
activit<țileădeăconstrucțiiășiădemol<riiădeăpeărazaăcomuneiăCilibia,ăjudețulăBuz<u; 
o)Proiectădeăhot<râreăprivindăaprobareaăRegulamentuluiăpentruăstabilireaăcondițiiloră
înăcareăseărealizeaz<ăaccesulăpeăproprietateaăpublic<ăsauăprivat<ăaăcomuneiăCilibia,ă
județulă Buz<u,ă înă vedereaă construirii,ă instal<rii,ă întreținerii,ă înlocuiriiă oriă mut<riiă
rețeleloră deă comunicațiiă electroniceă sauă aă elementeloră deă infrastructur<ă fizic<ă
necesar<ăsusțineriiăacestora; 
p)Proiectădeăhot<râreăprivindătrecereaădinădomeniulăpublicăalău.a.t.ăcomunaăCilibiaă
înădomeniulăprivatăăaăimobilelorăterenăintravilanăînscrisăînăcarteaăfunciar<ănr.ă21918ă
șiănr.23027; 
q) Probleme diverse. 
  

Dup<ăprezentareaăordineiădeăzi,ăseăsupuneălaăvot. 
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        Cu 8 (șapte) voturi ,,pentru” și 2 (dou<)ă voturi ,,împotriv<” ( Georgescu 
MariusășiăTudorăMih<iț<),ăordineaădeăziăaăfostăaprobat<. 
 
          Secretarulăgeneralăalăcomuneiăprezint< Incheierea civil<ănr.ă141ăpronunțat< 
de Judec<toria Pogoanele la data de 08.03.2021 privind invalidarea mandatelor 
pentru funcția de consilier local în Consiliul locală ală comuneiă Cilibiaă aă numițiloră
OpreaăD<nuț,ăVasileăGelu,ăMureșanu Mihai, Andrei Valentin, Nica Adriana, Stroie 
Cosmin-Mirel, Condur<țeanu Petruța Maricica, Oancea Ion și Crețuă Dumitruă șiă
validarea mandatului pentru funcția de consilier local a numitului P<ltineanu Mihai-
C<t<lin. 
 
         Dup< prezentare numitul P<ltineanu Mihai-C<t<lin d< citire jur<mântuluiășiăîl 
semneaz<.  
 
        In continuare dl. Soare Petre președinteă deă ședinț<ă invit<ă peă dl.primară s<ă
prezinteăproiecteleădeăhot<râriiăinițiate. 
 
 Dl.ă primară d< citire proiectului de hot<râre pentru modificarea HCL nr. 
25/27.10.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comuneiăCilibia,ăjudetulăBuz<u, pe principalele domenii de activitate, ca urmare a 
valid<riiămandatuluiădeăconsilierălocalăalănumituluiăP<ltineanuăMihai-C<t<lin. 
 Dup< prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, președintele de ședinț< supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hot<râre prezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturii ,,ă pentru” șiă 3ă voturii ,,împotriv<”ă (ă Georgescuă Marius,ă Tudoră Mih<iț<ă șiă
P<ltineanu Mihai -C<t<lin). 
 
 
          In continuare se trece la punctul 2 al ordinei de zi șiăanumeădl.ăprimarăd< 

citire Proiectuluiădeăhot<râre privind aprobarea execuției bugetare la data de 
31.12.2020. 
        Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții.   
          
        Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreședinteleădeăședinț<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturii ,,ă pentru” șiă 3ă voturii ,,împotriv<”ă (ă Georgescuă Marius,ă Tudoră Mih<iț< șiă
P<ltineanu Mihai -C<t<lin). 
 
       In continuare dl.primarăprezint< Proiectulădeăhot<râreăprivindăaprobarea 
bugetului local pe anul 2021. 
        Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții.ăă 
 
        Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreședinteleădeăședinț<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturii ,,ă pentru” șiă 3ă voturii ,,împotriv<”ă (ă Georgescuă Marius,ă Tudoră Mih<iț< șiă
P<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
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        Dl.primar prezent< punctul 4 al ordinei de zi și anume Proiectulădeăhot<râre 
privindă aprobareaă practic<rii aceluiași preț la ap< de c<tre Serviciul public de 
alimentare cu ap< – structur< cu personalitate juridic<.  
       Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții.ăă 
 
       Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreședinteleădeăședinț<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat  cu 8 (opt) 
voturiiă ,,ă pentru” șiă 3ă voturii ,,împotriv<”ă (ă Georgescuă Marius,ă Tudoră Mih<iț< șiă
P<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
 
      Dl.ăprimarăprezint< punctul 5 al ordinei de zi și anume Proiectul deăhot<râreă
privind stabilirea tarifelor distincteăpentruăgestionareaădeșeurilor reciclabile (hârtie, 
metalășiăplastic)ăprecumăși deșeurilor reziduale la Serviciul public de salubrizare al 
comunei Cilibia. 
      Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții.ă 
 
      Nefiind exprimate alte puncteă deă vedere,ă președinteleă deă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilierii proiectul de  hot<râre,ă careă esteă adoptată  cu 8 (opt) 
voturii ,,ă pentru” șiă 3ă voturii ,,împotriv<”ă (ă Georgescuă Marius,ă Tudoră Mih<iț< șiă
P<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
 
      Dl.ăprimarăprezint< Proiectul deăhot<râreăprivind aprobarea amplasamentelor 
stațiilor publice care deservesc comuna Cilibia în cadrul Programului județean de 
transport rutier de persoane aferenteăjudețului Buz<u. 
       Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
       Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreședinteleădeăședinț<ăsupuneăăvotuluiă
domnilor consilieriiă proiectulă deă ă hot<râre inițiat, care este adoptat  cu 11 
(unsprezece) voturii ,,ăpentru” . 
 
        Dl.ăprimarăprezint< Proiectul deăhot<râreăprivindă aprobarea modific<rii 
Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitar< ,, 
PROGAZ BUZ;Uă2020”ălaăcareăcomunaăesteămembru asociat. 
       Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
       Nefiind exprimate alte puncteă deă vedere,ă președinteleă deă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilieriiă proiectulădeă ăhot<râre inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț<ă
șiăP<ltineanu Mihai -C<t<lin). 
 
      In continuare dl. primar prezint< proiectul de hot<râre privind modificarea 
H.C.L. nr.5/2021ăprivindăaprobareaăorganigrameiășiăstatuluiădeăfuncții aparatului de 
specialitateă ală primaruluiă comuneiă Cilibiaă șiă serviciiloră publiceă deă interesă locală
subordonate Consiliului local. 
       Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
      Nefiind exprimate alte puncteă deă vedere,ă președinteleă deă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilieriiă proiectulădeă ăhot<râreă inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț< 
șiăPaltineanuăMihaiă-C<t<lin). 
 



Pagina 5 din  6 
 

 
        
   
      Dl. primarăprezintaă proiectulă deăhot<râre privind desemnarea a doi consilieri 
locali, membrii în Comisia pentru evaluarea secretaruluiă generală ală unit<ții 
administrativ-teritoriale. 
       Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
      Nefiind exprimate alte puncteă deă vedere,ă președinteleă deă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilieriiă proiectulădeă ăhot<râreă inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț<ă
șiăP<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
 
      Dl.ă primară prezint< proiectul de hot<râre privind aprobarea ,, Strategiei de 
DezvoltareăDurabil< a Comunei Cilibia, pentru perioada 2021-2027”. 
     Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
      Nefiind exprimate alte puncteă deă vedere,ă președinteleă deă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilierii proiectul de  hot<râreă inițiat,ă careăesteăadoptată cuă ă8 
(opt) voturii ,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț< 
șiăP<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
 
     In continuare dl. primar prezinta proiectul de hot<râre privind aprobarea 
pierderilor tehnologiceă dină sistemulă deă alimentareă cuă ap<ă ală comuneiă Cilibia,ă înă
conformitate cu prevederile art.36 alin.(6) din Legea serviciului public de 
alimentareă cuă ap<ă șiă deă canalizareă nr.ă 241/2006ă șiă art.116ă alin.(1)ă dină Ordinulă
PreședinteluiăANRSCănr.88/2007ășiăaăcoteiădeădezvoltareăpentruăcreștereaăcalit<țiiă
serviciilorăpubliceădeăalimentareăcuăap<. 
     Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
      Nefiind exprimate alte puncteă deă vedere,ă președinteleă deă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilierii proiectul de  hot<râreă inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț<ă
șiăP<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
 
      Dl.ă primară prezint< proiectul de hot<râre privind aprobarea depozit<rii 
deșeurilor inerte provenite din activit<țile de construcții și demol<ri de pe raza 
comunei Cilibia, județul Buz<u. 
     Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
     GeorgescuăMariusănuăînțelege care sunt gunoaiele ce pot fi depozitate și unde. 
     Primarul comunei face cunoscut înc< o dat< c< este vorba de materialele 
rezultate din activit<țile de construcții și demol<rii de construcții și care vor fi 
depozitate în gropile existente pe terenurile private în așa fel încât terenul s< 
poat< fii dat circuitului agricol. Depozitarea se face numai cu acordul proprietarilor. 
 
      Nemaifiind exprimate alte puncteădeăvedere,ăpreședinteleădeă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilieriiă proiectulădeă ăhot<râreă inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturiiă,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț< 
șiăPaltineanuăMihai -C<t<lin). 
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        Dl.ă primară prezint< proiectulă deă hot<râre privind aprobarea Regulamentului 
pentruă stabilireaă condițiiloră înă careă seă realizeaz<ă accesulă peă proprietateaă public<ă
sauă privat<ă aă comuneiă Cilibia,ă județulă Buz<u,ă înă vedereaă construirii,ă instal<rii,ă
întreținerii,ă înlocuiriiă oriă mut<riiă rețeleloră deă comunicațiiă electroniceă sauă aă
elementelorădeăinfrastructur<ăfizic<ănecesar<ăsusțineriiăacestora. 
       Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
 
      Nefiind exprimate alte puncteă deă vedere,ă președinteleă deă ședinț<ă supuneăă
votului domnilor consilieriiă proiectulădeă ăhot<râreă inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț<ă
și P<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
 
      Dl.ăprimarăprezint< proiectul de hot<râre privind trecerea din domeniul public 
al u.a.t. comuna Cilibia în domeniul privat a imobilelor teren intravilan înscrise în 
cartea funciar< nr.ă21918ășiănr.23027. 
      Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuții. 
      Dl.ăprimarăfaceăcunoscutăc<ăaceleăloturiiăvorăfiiăatribuiteăfamiliilorătinereăcareă
dorescăunălocădeăcas<ăpentruăconstruireaăuneiălocuințe.ă 
 
      Nemaifiind exprimate alte puncteădeăvedere,ăpreședinteleădeă ședinț<ă supune  
votului domnilor consilieriiă proiectulădeă ăhot<râreă inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,,ăpentru” șiă3ăvoturii ,,împotriv<”ă(ăGeorgescuăMarius,ăTudorăMih<iț<ă
șiăP<ltineanu Mihai- C<t<lin). 
 
      In continuare se trece la ultimul punct al ordineiă deă ziă șiă anumeă Problemeă
diverse.    
      Dl.ă primară prezint< adresa Instituțieiă Prefectului- Județul Buz<u,ă prină careă
recomand< reanalizarea hot<rârilor privind eliberarea din funcția de viceprimar al 
comunei a numitului Tudor Mih<iț< și alegerea altui viceprimar, act administrativ 
promovat de un num<r de 4 consilierii locali. 
        Faț< de cele menționate supune la vot dac< se dorește inițierea unui proiect 
de hot<râre privind revocarea respectivelor hot<rârii. Consilierii locali în 
unanimitate de voturii, cu 8 (opt) voturiiă ,,ă pentru”ă ă șiă 3ă voturii ,,împotriv<”ăă
aprob< ca hot<rârileăconsiliuluiă localănr.ă9ășiă10ăadoptate la  data de 22.01.2021, 
s< nu fie revocate șiăniciăs< nu se inițieze alte proiecte de hot<rârii privind funcția 
de viceprimar al comunei. 
       
 Nemaifiind alte probleme de discutat dl. Soare Petre, preşedinteleă deă
ședinț<,ămultumeșteătuturorăpentruăparticipareăși declar<ăședințaăînchis<. 
 
 

        Preめedinte de めedinゃ<,        
     Consilier local Soare Petre 

 
   Secretarul general al comunei, 

                       Spirache Elvira-Marcela     
 
 
 
 


