
 
 

ROMÂNIA 
JUDEもUL BUZ;U 
CONSILIUL LOCAL CILIBIA 
 
 

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

Incheiat astăzi, 29.10. 2021, în めedința ordinară a 
 Consiliului Local al comunei Cilibia, județul Buzău. 

 
 
 In temeiul art. 133 alin.(1) めi art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului nr. 
187/ 22.10.2021, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 
29.10.2021, în めedința  ordinară. 
       Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul de 
înregistrare  3056 din data de  22.10.2021. 
 
 Secretarul general al comunei Cilibia – doamna Spirache Elvira-Marcela, 
efectuează prezenta persoanelor care participă la めedință 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 Nica Marius 
o Păltineanu Mihai-Cătălin 
o Soare Petre 
o Stoican Nicuめor-Ninel 
o Serban Elena 
o Tudor Mihăiță 

            In deschiderea lucrărilor めedinței ordinare a  Consiliului local al comunei 
Cilibia, dl. Enache Ion – primarul  comunei, a spus:                 

- Bună ziua めi bine ați venit la  めedința ordinară a Consiliului local din data  
de 29.10.2021.      

       La めedință sunt prezenți 11 consilierii  din totalul de 11 consilierii. 
       Secretarul general al u.a.t. Cilibia aduce la cunoめtință că めedința este legal 
constituită めi îめi poate desfăめura lucrările.       
       In conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din Ordonanța Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, procesul verbal din めedința ordinară care a 
avut loc la data de 30.09.2021   a fost pus la dispoziția consilierilor urmând  ca 
după aprobare să fie afiめat pe site-ul instituției www.comunacilibia.ro 
         Nefiind intervenții, preめedintele de めedință,  supune aprobării prin vot 
procesul -verbal al めedinței din data de 30.09.2021, unde a fost aprobat cu un 
număr de 8 voturii ,,pentru” めi 3 voturii ,,împotrivă”( Georgescu Marius, Tudor 
Mihăiță めi Păltineau Mihai-Cătălin). 
          

http://www.comunacilibia.ro/


 
 

 D.na Beldimănescu Iulia preめedinte de めedință prezintă ordinea de zi, めi 
anume: 
 

a. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; 
b. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedurile  

administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ-
teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea めi 
prefect, precum めi între autorităţile publice comunale めi autorităţile publice 
judeţene; 

c. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor めi taxelor locale pe anul  
2022; 

d. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale めi Programului de  
achiziţii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2022; 

e. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice  めi  
a indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, Reabilitarea în 
vederea creめterii eficienței energetice clădiri publice a Scolii Gimnaziale Cilibia”; 

f. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru 
,, Realizare trupuri de pădure în comuna Cilibia, județul Buzău”; 
   g. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22/ 31.07.2019 privind 
înființarea ,, Serviciului public de salubrizare al comunei Cilibia”, serviciu public de 
interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat めi organizat în 
subordinea Consiliului local al comunei Cilibia, județul Buzău; 
   h. Proiect de hotărâre privind alegerea preめedintelui de めedință; 

   i. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea  obiectivului de investiții ,,Creめterea eficienței energetice a infrastructurii 
de iluminat public din comuna Cilibia, județul Buzău. 
       
         Preめedintele de めedință supune la vot  ordinea de zi, めi totodată solicită 
aprobarea suplimentării ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind  desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia ca membru în comisia de 
evaluare a probei de interviu la concurs/examen pentru ocuparea funcției de 
director al むcolii Gimnaziale Cilibia, județul Buzău, unde a fost aprobată în  
unanimitate de voturi (8 voturi ,,pentru” めi 3 voturi ,,împotrivă”- Georgescu M. 
Tudor M. めi Păltineau Mihai-C.). 
 
        Vă propun să trecem la desfăめurarea めedinței. 
 

D.na Beldimănescu Iulia– preめedinte de めedință, invită pe dl. primar să  
prezinte  proiectele de hotărârii inițiate de dânsul.           
 
       Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2021. 
  
        După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturi ,, pentru” めi 3 (trei) voturi ,, împotrivă”. 
 

Dl. primar prezintă pct. 2 al ordinei de zi si anume Proiectul de hotărâre  



 
 

privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de 
către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, privind relaţia între 
autorităţile publice comunale, între acestea めi prefect, precum めi între autorităţile 
publice comunale めi autorităţile publice judeţene. 
        După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturi ,, pentru”. 
 
       Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor めi 
taxelor locale pe anul 2022. 
       După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 10 (zece) 
voturi ,, pentru” めi 1 (un) vot ,,împotrivă (Georgescu Marius). 
 
         Dl. primar prezinta Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale 
めi Programului de achiziţii publice a comunei Cilibia, pentru anul 2022. 
 
       După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturi ,, pentru” めi 3 (trei) voturi ,,împotrivă” (Georgescu Marius, Tudor Mihăiță めi 
Păltineanu Mihai-Cătălin). 
 
       Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice  めi a indicatorilor  tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții ,, Reabilitarea în vederea creめterii eficienței energetice clădiri publice a 
Scolii Gimnaziale Cilibia”. 
        După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturi ,, pentru” めi 3 (trei) voturi ,,împotrivă” (Georgescu Marius, Tudor Mihăiță めi 
Păltineau Mihai-Cătălin). 
 
        In continuare dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Protocolului de colaborare pentru ,, Realizare trupuri de pădure în comuna Cilibia, 
județul Buzău”. 
        După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturi ,, pentru”. 
 
         Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22/ 
31.07.2019 privind înființarea ,,Serviciului public de salubrizare al comunei Cilibia” 



 
 

, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat めi 
organizat în subordinea Consiliului local al comunei Cilibia, județul Buzău. 
       După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturi ,, pentru”. 
 
        Dl. primar prezinta Proiectul de hotărâre privind alegerea preめedintelui de 
めedință. 
       După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturi ,, pentru”. 
 
        Dl. primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea  obiectivului de investiții ,,Creめterea eficienței 
energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Cilibia, județul Buzău. 
       După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 11 
(unsprezece) voturi ,, pentru”. 
 
       Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului local al comunei Cilibia ca membru în comisia de evaluare a probei de 
interviu la concurs/examen pentru ocuparea funcției de director al むcolii 
Gimnaziale Cilibia, județul Buzău. 
       După prezentare, se trece la discuții.   
         
        Nefiind exprimate puncte de vedere, preめedintele de めedință supune  votului 
domnilor consilierii proiectul de  hotărâre prezentat, care este adoptat cu 8 (opt) 
voturi ,, pentru” めi 3 (trei) voturi ,,împotrivă” ( Georgescu Marius, Tudor Mihăiță めi 
Păltineanu Mihai-Cătălin). 
 
 
 Doamna Beldimănescu Iulia, preşedintele de めedință, multumeめte tuturor 
pentru participare めi declară めedința închisă. 
 
 

Presedinte de めedinゃ<,        
     Beldim<nescu Iulia  
 

 
   Secretarul general al comunei, 

                   Spirache Elvira-Marcela     
 
 
 Nota: Aprobat cu 8 voturi ,,pentru” めi 3 voturi ,,împotrivă” (Georgescu Marius, Tudor Mihăiță 
めi Păltineanu Mihai-C.) 


