
 
 

ROMÂNIA 
JUDEもUL BUZ;U 
CONSILIUL LOCAL CILIBIA 
 
 

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

Incheiat astăzi, 08.02.2022, în ședința ordinară a 
 Consiliului Local al comunei Cilibia, județul Buzău. 

 
 
 In temeiul art. 133 alin.(1) și art. 134 alin.(1) lit.b) din Ordonanța 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului nr. 
31/ 03.02.2022, Consiliul local al comunei Cilibia, a fost convocat astăzi 
08.02.2022, în ședința  ordinară. 
       Domnii consilierii au fost convocați   prin convocarea scrisă având numărul de 
înregistrare  366 din data de  03.02.2022. 
 
 Consilierul Ghica Elena delegat de Secretarul general al comunei Cilibia, prin 
Dispozitia nr. 29/3.02.2022, 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 08.02.2022.      

       La ședință sunt prezenți 11 consilierii  din totalul de 11 consilierii. 
       Consilierul Ghica Elena 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 24.12.2021   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 24.12.2021, unde a fost aprobat cu un 
număr de 11 voturii ,,pentru”. 
          
 Dl. Dragu Norel președinte de ședință prezintă ordinea de zi, și anume: 

http://www.comunacilibia.ro/


 
 

 
a.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022; 
b. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local  

pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de prevederile Legii nr. 
416/2001 ; 

c. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de  
acordare a ajutorului de urgență din bugetul local; 

d. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  

U.A.T.  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008” să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa și comunei Mihăilești în 
Asociație; 

e. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării/completării inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ- teritoriale 
comuna Cilibia; 

f. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. I și II  privind   
organigrama și ștatul de funcții aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cilibia; 

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

h.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 50/30.09.2021 privind  
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general estimativ și cererii de 
finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Cilibia, județul Buzău. 
 
       Domnul primar solicita aprobarea consiliului local pentru suplimentarea 
ordinei de zi cu proiectul de hotarare privind stabilirea unor mandate speciale 
reprezentantului comunei Cilibia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara ,, Eco Buzau 2009”. 
 

   Președintele de ședință supune la vot  ordinea de zi, impreuna cu propunerea  
dl. Primar,  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 aprobarea bugetului local pe 
anul 2022. 
  
        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 pct. 2 al ordinei de zi si anume Proiect de hotărâre privind  
aprobarea Planului de lucrări de interes local  pentru repartizarea orelor de muncă 
beneficiarilor de prevederile Legii nr. 416/2001.  
 
        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 stabilirea situațiilor deosebite 
și procedura de acordare a ajutorului de urgență din bugetul local. 
 
        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 pct. 4 al ordinei de zi si anume Proiect de hotărâre privind  

acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.  în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea 

primirii comunei Ghergheasa și comunei Mihăilești în Asociație. 

 
        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  aprobarea modificării /  
completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității 
administrativ- teritoriale comuna 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 pct. 6 al ordinei de zi si privind modificarea anexelor nr. I  
și II  privind  organigrama și ștatul de funcții aparatului de specialitate al 
primarului 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 hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință a Consiliului local al 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 pct. 8 al ordinei de zi si anume Proiect de hotărâre  
modificarea H.C.L. nr. 50/30.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, devizului general estimativ și cererii de finanțare pentru realizarea 
obiectivului de investiții ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Cilibia, 
județul Buzău. 

 
        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 prezinta Proiectul de hotarare privind stabilirea unor mandate 
speciale reprezentantului comunei Cilibia in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara ,, Eco Buzau 2009”. 
 
        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. Soare Petre solicita lista cu locuintele parasite (sat/proprietar) si 
neingrijite pentru care consiliul local a stabilit suprataxare la impozite  și totodata 
montarea unui limitator de viteza la intrare in satul Movila-Oii.  
        Domnul primar comunica faptul ca in urmatoarea sedinta va prezenta situatia 
locuintelor lasate in paragina, nu au succesiunii facute iar mostenitorii nu 
revendica locatiile respective. 
        D.na Ionita Foca solicita ca domnii Stoican Nicusor-Ninel, Netcu Laurentiu si 
Cotet Costel-Petre sa prezinte raportul cu activitatea desfasurata in anul 2021. 
              
         Dl. Primar  reaminteste ca termenul pentru intocmirea și prezentarea 
raportului de activitate a celor care ocupa functii de conducere/ demnitari  de la 
nivelul u.a.t. si anume : primar, viceprimar, sef serviciu, consilieri locali, se sustine 
in trimestrul I al fiecarui an. 
 Domnul Dragu Norel, preşedintele de ședință, multumește tuturor pentru 
participare și declară ședința închisă. 
 
 

Presedinte de めedinゃ<,        
   Dragu  Norel  
 

 
  p. Secretarul general al comunei, 

                   Consilier Ghica Elena    
 
P.S. Aprobat in sedinta extraordinara din data de 25.02.2022 


