
 
 

ROMÂNIA 
JUDEもUL BUZ;U 
CONSILIUL LOCAL CILIBIA 
 
 

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

Incheiat astăzi, 16.12. 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. 
206/ 10.12.2021, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 
16.12.2021, în ședința  ordinară. 
       Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul de 
înregistrare  3686 din data de  10.12.2021. 
 
 Secretarul general al comunei Cilibia – doamna Spirache Elvira-Marcela, 
efectuează prezenta 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 Nica Marius 
o Păltineanu Mihai-Cătălin 
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 16.12.2021.      

       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 29.10.2021   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 29.10.2021, unde a fost aprobat cu un 
număr de 8 voturii ,,pentru” și 3 voturii ,,împotrivă”( Georgescu Marius, Tudor 
Mihăiță și Păltineau Mihai-Cătălin). 
          
 Dl. Dragu Norel președinte de ședință prezintă ordinea de zi, și anume: 

http://www.comunacilibia.ro/


 
 

 
a.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; 
b. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea  salariilor aferente funcțiilor din  

cadrul familiei ocupaționale ,, Administrație”, utilizate în cadrul  aparatul de 
specialitate al primarului comunei Cilibia, precum și în cadrul serviciilor publice de 
interes local ale comunei Cilibia; 

c. Proiect de hotărâre privind încetarea activității ,, Serviciului public de  
alimentare cu apă la comunei Cilibia ; 

d. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public în domeniul  
privat al u.a.t. comuna Cilibia a imobilului (teren) în suprafața de 2917 m.p. situat 
în satul Poșta, identificat prin nr.cad./CF. 23027. 
 

         Președintele de ședință supune la vot  ordinea de zi,  unde a fost aprobată 
în  unanimitate de voturi 11 voturi ,,pentru” . 
  
        Vă propun să trecem la desfășurarea ședinței. 
 

Dl. Dragu Norel– președinte de ședință, 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.   
        Dl. primar aduce la cunoștință că săptămâna viitoare vom avea din nou 
ședință pentru aprobarea rectificării bugetului local cu sumele ce vor fi alocate prin 
act normativ de către Guvernul României. 
         
        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 pct. 2 al ordinei de zi si anume Proiectul de hotărâre  
 pentru stabilirea  salariilor aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
,, Administrație”, utilizate în cadrul  aparatul de specialitate al primarului comunei 
Cilibia, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale comunei Cilibia. 
  
        După prezentare, se trece la discuții.   
        Dl. primar arată că în cazul în care se va adopta act normativ pentru 
închețarea salariilor în administrație, vom revoca prezenta  hotărâre. 
 
        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 Proiectul de hotărâre privind încetarea activității  
,, Serviciului public de alimentare cu apă la comunei Cilibia”.  
 

       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 Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public  
în domeniul privat al u.a.t. comuna Cilibia a imobilului (teren) în suprafața de 2917 
m.p. situat în satul Poșta, identificat prin nr.cad./CF. 23027. 
 
       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 dl. primar aduce la cunoștință că pentru sărbătorile de iarnă se 
vor acorda cadourii tuturor elevilor și personalului din instituțiile publice de pe raza 
comunei Cilibia.         
     
 Domnul Dragu Norel, preşedintele de ședință, multumește tuturor pentru 
participare și declară ședința închisă. 
 
 

Presedinte de めedinゃ<,        
   Dragu  Norel  
 

 
   Secretarul general al comunei, 

                   Spirache Elvira-Marcela     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Aprobat în data de 24.12.2021 în unanimitate de voturii ( 11 voturi ,,pentru”) 


