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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL CILIBIA 

 
 

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

Incheiat astăzi, 24.06.2021, 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. 
147/16.06.2021, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 

24.06.2021, în ședința  ordinară. 
       Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul de 

înregistrare  1706 din data de  16.06.2021. 
 

 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 în funcție, respectiv:  

o Ioniță Foca 

o Serban Elena 
o Nica Marius 

o Dragu Norel 
o Bîsceanu Florin 

o Georgescu Marius 
o Tudor Mihăiță 

o Păltineanu Mihai-Cătălin 
o Soare Petre 

o Stoican Nicușor-Ninel 
o Beldimănescu Iulia 

 
            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 24.06.2021.      

       La ședință sunt prezenți 11 consilierii, doi reprezentantii ai societății AGORA 
care doresc să filmeze desfășurarea ședinței. 

       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 extraordinară 

care a avut loc la data de 26.04.2021,   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 26.04.2021, unde a fost aprobat cu un 

http://www.comunacilibia.ro/
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număr de 8 voturii ,,pentru” și 3 voturii ,, împotrivă” ( Georgescu Marius, 
Păltineanu Mihai-Cătălin și Tudor Mihăiță).        

 
        Dl. Soare Petre președintele de ședință prezintă  ordine de zi, și anume: 

a) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului  
local al comunei Cilibia; 

b) Proiect de hotărâre    aprobarea Contractului de asociere în participație și  
constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct între Consiliul local al comunei 

Cilibia și S.C. QUICK&SMART SOLUTIONS SRL pentru realizarea unuei parc eolian; 
c) Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor  

fără stăpân; 
d) Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei 

Cilibia, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini și 

Strategiei de dezvoltare; 
 e) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” să 

voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie; 
f) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” să 
voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație; 

g) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.5 de la  H.C.L. 
nr.18/26.04.2021 care modificată și completează H.C.L. nr.5/2021 privind 

aprobarea organigramei și ștatului de funcții aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cilibia și serviciilor publice de interes local subordonate 

Consiliului local; 
h) Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22/26.04.2021 privind 

aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și 
demolării de pe raza comunei Cilibia, județul Buzău; 

i) Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea S.C. SERVICII DE 
GOSPODĂRIRE UNICE S.R.L., 

j) Proiect de hotărâre privind retragerea Comunei Cilibia din cadrul ,, Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008”; 
k) Raportul anual al primarului comunei Cilibia, privind situația economico – 

socială și de mediu a u.a.t. în anul 2020; 
l) Raportul primarului comunei Cilibia privind situația gestionării bunurilor 

aparținand domeniului public și privat al comunei Cilibia pe anul 2020; 
m) Raportul primarului comunei Cilibia privind aplicarea Legii nr. 52/2003 în anul 

2020 la nivelul Consiliului local și Primăriei comunei Cilibia; 
n) Probleme diverse. 

  
După prezentarea ordinei de zi, se supune la vot. 

 
        Cu 8 (șapte) voturi ,,pentru” și 3 (trei) voturi ,,împotrivă” ( Georgescu 

Marius, Păltineanu Mihai-Cătălin și Tudor Mihăiță), ordinea de zi a fost aprobată. 
 

        Dl. Soare Petre președinte de ședință invită pe dl.primar să prezinte 

proiectele de hotărârii inițiate. 
 

 Dl. primar dă citire proiectului 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 prezentat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru” . 

 
          In continuare se trece la punctul 2 al ordinei de zi și anume dl. primar dă 

citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere în 
participație și constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct între Consiliul 

local al comunei Cilibia și S.C. QUICK&SMART SOLUTIONS SRL pentru realizarea 
unuei parc eolian. 

        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) voturii ,, pentru”. 

 
   In continuare dl.primar prezintă înființarea Serviciului pentru gestionarea  

câinilor fără stăpân. 
        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) voturii ,, pentru”. 

  
 

        Dl.primar prezentă punctul 4 al ordinei de zi și anume Proiect de hotarare 
privind  înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Cilibia, aprobarea 

modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini și Strategiei de dezvoltare. 

       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 8 (opt) 
voturii ,, pentru” și 3 voturii ,,împotrivă” ( Georgescu Marius, Tudor Mihăiță și 

Păltineanu Mihai- Cătălin). 
 

      Dl. primar prezintă punctul 5 al ordinei de zi și anume Proiectul de hotărâre 
privind  acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008” să voteze aprobarea 
retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie. 

      După prezentare, se trece la discuții.  
 

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

(unsprezece) voturii ,, pentru” . 

 
      Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
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Intercomunitară ,, Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în 
Asociație. 

       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) voturii ,, pentru” . 
 

        Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind   modificarea anexei nr.5 de 
la  H.C.L. nr.18/26.04.2021 care modificată și completează H.C.L. nr.5/2021 

privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cilibia și serviciilor publice de interes local subordonate 

Consiliului local. 
       După prezentare, se trece la discuții. 

 
       Nefiind exprimate alte puncte de vedere, președintele de ședință supune  

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

(opt) voturii ,, pentru” și 3 voturii ,,împotrivă” ( Georgescu Marius, Tudor Mihăiță 
și Păltineanu Mihai -Cătălin). 

 
      In continuare dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 

H.C.L. nr. 22/26.04.2021 privind aprobarea depozitării deșeurilor inerte provenite 
din activitățile de construcții și demolării de pe raza comunei Cilibia, județul Buzău 

       După prezentare, se trece la discuții. 
 

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

(unsprezece) voturii ,, pentru” . 
 

      Dl. primar prezinta proiectul de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea S.C. 
SERVICII DE GOSPODĂRIRE UNICE S.R.L., 

       După prezentare, se trece la discuții.       

       Dl. Tudor Mihaita face cunoscut că el știe că această societate deține în 
gestiune anumite bunurii. 

       Dl. primar comunică faptul că această societate nu mai desfășoară  activitate 
de ceva ani, prin hotărâre s-a suspendat activitatea acesteia dar pentru a dizolva 

și respectiv lichida societatea este necesar adoptarea prezentului proiect de 
hotarare. 

         
       Nefiind exprimate alte puncte de vedere, președintele de ședință supune  

votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre inițiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,, pentru” și 3 voturii ,,împotrivă” ( Georgescu Marius, Tudor Mihăiță 

și Păltineanu Mihai- Cătălin). 
 

      Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind retragerea Comunei Cilibia din 
cadrul ,, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008”. 

     După prezentare, se trece la discuții. 

 
       Nefiind exprimate alte puncte de vedere, președintele de ședință supune  

votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre inițiat, care este adoptat  cu 8 



Pagina 5 din  5 

 

(opt) voturii ,, pentru” și 3 voturii ,,împotrivă” ( Georgescu Marius, Tudor Mihăiță 
și Păltineanu Mihai- Cătălin). 

 
      In continuare primarul comunei face cunoscut ca rapoartele privind situatia 

comunei Cilibia  vor fi afisate pe site-ul comunei si pot fi lecturate pe aceasta 
pagină. 

     Se trece la ultimul punct al ordinei de zi și anume Probleme diverse.    
 

      Dl. Georgescu Marius intreabă de ce nu se dă voie să confecționeze cărămidă 
arsă cetățenilor de etnie romă. Trebuie ajutați oamenii cu utilajele instituției 

pentru a scoate pământul necesar pentru a confecționa cărămidă. In satul Poșta, 
Biserica nu este pictată și solicită ajutorul Consiliului local. Firma care lucrează 

sistemul de alimentare cu apă a lăsat gropii ce nu au fost astupate cu balast sau 
alt material, iar acestea pot fi un pericol pentru copii dar și pentru adulții. 

        Dl. primar face cunoscut ca a avut o primă discuție cu respectivii cetățenii 
comunicându-le acestora că dansul nu are nici-o problemă dar trebuie justificat de 

unde scot pământul necesar pentru confecționare cărămidă , dacă au aviz pentru 

scoatere din circuitul agricol a terenului, iar în intravilan nu au voie să  arda 
cuptoarele cu  cărămidă. Noi Comuna Cilibia datorită reclamațiilor suntem  

monitorizați de Garda de Mediu și nu se dorește să fim din nou sancționați. O să 
discut cu cei care lucrează la obiectivul  de investitii ,,alimentare cu apă” să 

dispună lucrările de umplere a gropilor respective. Pictatul bisericii se va putea 
efectua atunci când vom prevede în buget sume pentru astfel de lucrării.  

       Dl. Soare Petre solicită să se ia măsurii împotriva celor care circulă cu 
autoturisme prin satul Movila-Oii cu viteză, copii au luat vacanța și stau mai mult 

pe stradă. 
       Dl. primar face cunoscut că se va interesa cine construiește acele limitării de 

viteză și vom face comandă pentru a le amplasa pe fiecare stradă a fiecărui sat. 
Pentru satul Cilibia strada Principală am transmis adresă la Consiliul județean cu 

avizul postului de poliție și nici până la data prezenta nu au dat curs solicitării 
noastre. 

         Dl. primar prezintă adresa Instituției Prefectului- Județul Buzău, prin care 

recomandă reanalizarea unor  hotărârii adoptate de consiliul local in sedinta 
anterioara. De asemeni face cunoscut ca o hotarare a fost supusa modificarii iar 

celelalte vor fii supuse modificarii/completarii dupa caz, dupa ce obtinem 
acordurile/avizele necesare. 

 
 Nemaifiind alte probleme de discutat dl. Soare Petre, preşedintele de 

ședință, multumește tuturor pentru participare și declară ședința închisă. 
 

 

        Președinte de ședință,        

     Consilier local Soare Petre 
 

   Secretarul general al comunei, 
                       Spirache Elvira-Marcela     

 

Notă: 

Aprobat în ședința ordinară din data de 31.08.2021. 


