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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 
 

Incheiat astăzi, 31.08.2021, în めedinゃa ordinară a 
 Consiliului Local al comunei Cilibia, judeゃul Buzău. 

 
 
 In temeiul art. 133 alin.(1) めi art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanゃa 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziゃia primarului nr. 
164/25.08.2021, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 
31.08.2021, în めedinゃa  ordinară. 
       Domnii consilierii au fost convocaゃi   prin convocarea scrisă având numărul de 
înregistrare  2349 din data de  25.08.2021. 
 
 Secretarul general al u.a.t. Cilibia Spirache Elvira-Marcela, efectuează 
prezenゃa persoanelor care participă la めedinゃă respectiv: 

 domnul Enache Ion,  primar al comunei, 
  consilieri locali în funcゃie, respectiv:  

o Ioniゃă Foca 
o Serban Elena 
o Nica Marius 
o Dragu Norel 
o Bîsceanu Florin 
o Tudor Mihăiゃă 
o Păltineanu Mihai-Cătălin 
o Soare Petre 
o Stoican Nicuめor-Ninel 
o Beldimănescu Iulia 

Dl.primar comunică faptul că dl. Georgescu Marius într-o discuゃie pe holul  
primăriei cu dânsul めi-a exprimat dorinゃa de a nu participa la めedinゃă. La intrarea 
în sala de めedinゃă dl. primar a informat consiliul local cu cele menゃionate mai sus.  
        D.na secretar general atrage atenゃia că din punct de vedere legal nu poate să 
semneze prezenゃa めi să fie absent la lucrările めedinゃei.   Dl. primar roagă pe unul 
dintre consilierii partidului ProRomânia să îl înめtiinゃeze pe dl. Georgescu Marias めi 
să îl invite în sala dacă doreめte, timp în care acesta intră  în sala de めedinゃă cu un 
ton ridicat  (ゃipând) la secretarulul general reproめândui că aceasta face numai ce 
vrea, că nu este めef, că nu respectă ordinul prefectului privind publicarea  めedinゃei 
pe facebook  めi că este de acord cu toate proiectele de hotărârii iniゃiate dar nu 
vrea să participe la めedinゃă. 
         Secretarul general face cunoscut că prezenゃa este obligatorie, nu este ordin  
al prefectului ci  ordin al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor  Publice めi 
Administraゃiei pentru aprobarea modelului orientativ al Regulamentul de 
organizare めi funcゃionare a Consiliului local, menゃionând că dacă era filmată めi 
înregistrată video めedinゃa, nu  mai aveaゃi un astfel de comportament. 
           In final Georgescu Marius a înゃeles めi a rămas în sala de めedinゃă.  
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       In deschiderea lucrărilor めedinゃei ordinare a  Consiliului local al comunei 
Cilibia, dl. Enache Ion – primarul  comunei, a spus:                 

- Bună ziua めi bine aゃi venit la  めedinゃa ordinară a Consiliului local din data  
de 31.08.2021.      
       La めedinゃă sunt prezenゃi 11 consilierii, din cei 11 consilierii aleめii. 
       Secretarul general al u.a.t. Cilibia aduce la cunoめtinゃă că めedinゃa este legal 
constituită めi îめi poate desfăめura lucrările.       
       In conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din Ordonanゃa Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, procesul verbal din めedinゃa ordinară care a 
avut loc la data de 26.06.2021,   a fost pus la dispoziゃia consilierilor urmând  ca 
după aprobare să fie afiめat pe site-ul instituゃiei www.comunacilibia.ro.  
     
         Se face o pauză deoarece consilierul local Tudor Mihăiゃă nu a citit  întreg 
procesul-verbal solicitând secretarului general să îi arate unde a fost trecut 
problemele pe care le-a prezentat la めedinゃa aterioară めi totodată solicită 
primarului să comunice ce s-a rezolvat din cele propuse. Secretarul general îi arată 
paragraful pe care acesta nu îl vede, iar dl.primar face cunoscut că a discutat 
pentru limitatoare de viteză めi urmează să fie achiziゃionate めi apoi  plantate iar 
banii pentru biserică se va da atunci când vom avea excedent în buget. 
         Nemaifiind intervenゃii, preめedintele de めedinゃă,  supune aprobării prin vot 
procesul-verbal al めedinゃei din data de 26.06.2021, unde a fost aprobat cu un 
număr de 11 voturii ,,pentru” . 
        D.na Beldimănescu Iulia preめedintele de めedinゃă prezintă  ordine de zi, めi 
anume: 

a) Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 21/26.04.2021 privind 
aprobarea pierderilor tehnologice în sistemul de alimentare cu apă al comunei 
Cilibia, în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(6) din Legea serviciului public 
de alimentare cu apă めi de canalizare nr. 241/2006 めi art. 116 alin.(1) din Ordinul 
Preめedintelui ANRSC nr. 88/2007 めi a cotei de dezvoltare pentru creめterea calităゃii 
serviciilor publice de alimentare cu apă, 

b) Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 24/26.04.2021 privind  
trecerea din domeniul public al u.a.t. comuna Cilibia în domeniul privat a 
imobilelor teren intravilan situate în satul Cilibia めi satul Poめta, ca urmare a 
încetării uzului public, 

c) Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.II de la H.C.L. nr. 5/2021  
privind aprobarea organigramei めi めtatului de funcゃii aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cilibia めi serviciilor publice de interes local subordonate 
Consiliului local, 
d) Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura  
pentru înregistrarea, evidenゃa めi radierea vehiculelor pentru care există 
obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Cilibia, 
 e) Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de acces pe un teren 
proprietate privată a comunei Cilibia, în suprafaゃă de 225 mp situat în intravilanul 
satului Cilibia, DC 24, Tarla 7, parcela 315, număr cadastral 21860 către furnizorul 
de reゃele publice de comunicaゃii S.C. RCS%RDS S.A, 
f) Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaゃie a unui teren 
ce aparゃine domeniului public al comunei Cilibia, 
g) Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
u.a.t. comune Cilibia a imobilului (teren) în suprafaゃă de 1166 mp situat în satul 
Cilibia identificat prin nr.cad./CF :21918, 
h) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, 

http://www.comunacilibia.ro/
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i) Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al comunei Cilibia pentru 
încheierea contractului de cesiune a Contractului autentificat sub nr. 1005 din 
19.07.2021 de B.I.N. Nicoară Elena, 
j) Proiect de hotărâre privind privind desemnarea consilierilor locali care vor face  

parte din Comisia de analiză, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinゃe proprietate personală, 
k) Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
comunei Cilibia în Consiliul de Administraゃie めi Comisia pentru evaluarea めi 
asigurarea calităゃii în cadrul unităゃii de învăゃământ preuniversitar de stat de pe 
raza comunei Cilibia, 
l) Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii むcolii gimnaziale Cilibia în 
むcoala gimnazială ,, Gheorghe もiゃeica, 
m) Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru demararea procedurilor 
de închiriere imobile ce apartin domeniului privat al comunei Cilibia, prin licitaゃie 
publică.  

După prezentarea ordinei de zi, se supune la vot. 
 
      Cu 11 voturii  ,,pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 
 
      D.na Beldimănescu Iulia preめedinte de めedinゃă invită pe dl.primar să prezinte 
proiectele de hotărârii iniゃiate. 
 

 Dl. primar dă citire proiectului de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 
21/26.04.2021 privind aprobarea pierderilor tehnologice în sistemul de alimentare 
cu apă al comunei Cilibia, în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(6) din Legea 
serviciului public de alimentare cu apă めi de canalizare nr. 241/2006 めi art. 116 
alin.(1) din Ordinul Preめedintelui ANRSC nr. 88/2007 めi a cotei de dezvoltare 
pentru creめterea calităゃii serviciilor publice de alimentare cu apă. 
 După prezentare, se trece la discuゃii.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturii ,, pentru” めi 3 (trei) voturii,, împotrivă” ( Georgescu Marius,  Tudor  Mihăiゃă 
めi Păltineanu Mihai-Cătălin). 
 
          In continuare se trece la punctul 2 al ordinei de zi めi anume dl. primar dă 

citire proiectului de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 24/26.04.2021 privind 
trecerea din domeniul public al u.a.t. comuna Cilibia în domeniul privat a 
imobilelor teren intravilan situate în satul Cilibia めi satul Poめta, ca urmare a 
încetării uzului public. 
         După prezentare, se trece la discuゃii.   
          
         Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru”. 
 
         In continuare dl.primar prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea 
anexei  nr.I めi  nr.II de la H.C.L. nr. 5/2021 privind aprobarea organigramei めi 
めtatului de funcゃii aparatului de specialitate al primarului comunei Cilibia めi 
serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului local. 
        După prezentare, se trece la discuゃii.   
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        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat  cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru”. 
  
 
        Dl.primar prezintă punctul 4 al ordinei de zi めi anume Proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenゃa 
めi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 
administrativ-teritoriala a comunei Cilibia. 
       După prezentare, se trece la discuゃii.   
 
       Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat  cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru”. 
 
      Dl. primar prezintă punctul 5 al ordinei de zi めi anume Proiectul de hotărâre 
privind constituirea dreptului de acces pe un teren proprietate privată a comunei 
Cilibia, în suprafaゃă de 225 mp situat în intravilanul satului Cilibia, DC 24, Tarla 7, 
parcela 315, număr cadastral 21860 către furnizorul de reゃele publice de 
comunicaゃii S.C. RCS%RDS S.A. 
      După prezentare, se trece la discuゃii.  
 
      Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre, care este adoptat  cu 10 (zece) 
voturii ,, pentru” めi 1 (un) vot ,, abゃineri” ( Tudor Mihăiゃă). 
 
      Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de 
destinaゃie a unui teren ce aparゃine domeniului public al comunei Cilibia. 
       După prezentare, se trece la discuゃii. 
 
       Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat  cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru” . 
 
        Dl. primar prezintă  Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al u.a.t. comune Cilibia a imobilului (teren) în suprafaゃă 
de 1166 mp situat în satul Cilibia identificat prin nr.cad./CF :21918. 
       După prezentare, se trece la discuゃii. 
 
       Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat  cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru” . 
 
      In continuare dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2021. 
       După prezentare, se trece la discuゃii. 
 
      Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat cu 8 
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(opt) voturii ,, pentru” めi 3 (trei) voturii,, împotrivă” ( Georgescu Marius,  Tudor  
Mihăiゃă めi Păltineanu Mihai-Cătălin). 
  
      Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind  acordul Consiliului local al 
comunei Cilibia pentru încheierea contractului de cesiune a Contractului 
autentificat sub nr. 1005 din 19.07.2021 de B.I.N. Nicoară Elena. 
       După prezentare, se trece la discuゃii.              
         
       Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat  cu 11 
(usprezece) voturii ,, pentru” . 
 
        Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor 
locali care vor face parte din Comisia de analiză, în baza Legii nr. 15/2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinゃe proprietate personală. 
     După prezentare, se trece la discuゃii. 
 
     Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,, pentru” めi 3 voturii ,,împotrivă” ( Georgescu Marius, Tudor Mihăiゃă 
めi Păltineanu Mihai- Cătălin). 
 
      Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Cilibia în Consiliul de Administraゃie めi Comisia pentru 
evaluarea めi asigurarea calităゃii în cadrul unităゃii de învăゃământ preuniversitar de 
stat de pe raza comunei Cilibia. 
     După prezentare, se trece la discuゃii. 
 
     Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat  cu 8 
(opt) voturii ,, pentru” めi 3 (trei) voturii ,,împotrivă” ( Georgescu Marius, Tudor 
Mihăiゃă めi Păltineanu Mihai- Cătălin). 
 
       Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii むcolii 
gimnaziale Cilibia în むcoala gimnazială ,, Gheorghe もiゃeica”. 
        După prezentare, se trece la discuゃii. 
 
       Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat  cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru” . 
 
         Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind acordul de principiu pentru 
demararea procedurilor de închiriere imobile ce apartin domeniului privat al 
comunei Cilibia, prin licitaゃie publică. 
        După prezentare, se trece la discuゃii. 
 
       Nefiind exprimate alte puncte de vedere, preめedintele de めedinゃă supune  
votului domnilor consilierii proiectul de  hotărâre iniゃiat, care este adoptat  cu 11 
(unsprezece) voturii ,, pentru” . 
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        In cotinuare dl.primar face cunoscut că dacă sunt surse financiare se vor 
realiza toate obiectivele  propuse atât de dânsul  cât めi de cosilierii locali. 
Comunică domnilor consilierii că lucrările de la めcoală sunt decontate de o asociaゃie  
care s-a implicat în reabilitarea a  două sălii de clasă, nu este cotribuゃia finaciară a 
instituゃiei noastre. 
        Dl. Tudor Mihăiゃă solicită să se amplaseze tomberon la fiecare biserică. 
        Dl. primar face cunoscut că nu este greu dar întreabă  cine gestionează 
situaゃia, deoarece în parcul de copii pe care  l-a înfiinゃat în satul Gara-Cilibia a fost 
furată o canapea care era prinsă în beton めi tomberonul. 
        Dragu Norel întreabă cum se rezolvă  problema  câinilor fără stăpân. 
        D.na secretar general prezintă discuゃia avută în めedinゃa cu dl.prefect めi 
anume faptul ca s-a solicitat primarului din mun. Rm.Sărat să ne ajute să 
rezolvam problema câinilor din satul Mînzu care nu au putut fii ridicaゃi de asociaゃia 
din Vaslui dar  nu s-a primit nici-un raspuns pozitiv. Există asociaゃie めi la URBIS 
Buzău めi nici aceめtia nu vor să intervină, din lipsa fortelor, discuゃia a rămas la 
propunerea de asociere a mai multor localităゃii pe zone pentru a se înfiinゃa/ 
construi un astfel de centru. 
       Dl primar recunoaめte că din nou sunt câinii fără stăpânii, めi că deめi am plătit 
mult la asociaゃia respectivă めi anume 700 lei/ câine, o să fim nevoiゃi să apelăm din 
nou la serviciile lor. Sunt mulゃi câinii care sunt aduめi de diverめi cetăゃeni, este în 
lucru acゃiunea de  montare  în fiecare sat a camerelor video, めi vom vedea cum 
rezolvăm această situaゃie. 
       Dl.Tudor Mihăiゃă solicită să se facă curăゃenie în curtea cimitirului spunând că 
sunt  coroane めi mult gunoi.  
        D.na Ioniゃă Foca intervine めi prezintă faptul că această situaゃie în cimitirul din 
satul Poめta este de f. mulゃi ani, めi da întradevăr trebuie să intervenim めi să ridicăm 
gunoiul respectiv. 
        Dl. Tudor Mihăiゃă cu un ton ridicat întrerupe intervenゃia d.nei Ioniゃă Foca 
spunând că nu este adevărat ceea ce a prezentat aceasta, gunoiul nu este de 
f.mulゃi ani iar pe un fond de isterie începe să aducă injuriii めi jicniri la adresa fam. 
Ioniゃă Foca ce nu pot fi reproduse, fapt pentru care d.na Beldimănescu Iulia  
preめedinte de めedinゃă declară めedinゃa închisă. 
 
  
 
 

             Preめedinte de めedinゃ<,        
     Consilier local Beldim<nescu Iulia 

 
   Secretarul general al comunei, 

                       Spirache Elvira-Marcela     
 
 
 
 
 
 
 
Notă: Aprobat în めedinゃa ordinară din data de 30.09.2021. 


