
 
 

ROMÂNIA 
JUDEもUL BUZ;U 
CONSILIUL LOCAL CILIBIA 
 
 

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

Incheiatăast<zi, 25.02. 2022,ăînăめedinゃa extraordinar< a 
 Consiliului Local al comunei Cilibia,ăjudeゃul Buz<u. 

 
 In temeiul art. 133 alin.(1)ă めiă art.ă 134ă alin.(1)ă lit.b) din Ordonanゃaă
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prinăDispoziゃiaăprimaruluiănr.ă
34/ 22.02.2022, Consiliul local al comunei Cilibia,ă aă fostă convocată ast<ziă
25.02.2022,ăînăめedinゃaăăextraordinar<. 
       Domniiăconsilieriiăauăfostăconvocaゃiăăăprin convocareaăscris<ăavândănum<rulădeă
înregistrare  550 din data de  22.02.2022. 
 Secretarul general al comunei Cilibia – doamna Spirache Elvira-Marcela, 
efectueaz<ăprezenta persoanelorăcareăparticip< la めedinゃ< respectiv: 

 domnul Enache Ion,  primar al comunei, 
  consilieri locali, respectiv:  

o Beldim<nescuăIulia 
o Bîsceanu Florin 
o Dragu Norel 
o Ioniゃ< Foca 
o Nica Marius 
o Soare Petre 
o StoicanăNicuめor-Ninel 
o Serban Elena 
o TudorăMih<iゃ< 
Lipseste nemotivat domnii Paltineanu Mihai-CatalinăめiăGeorgescuăMarius. 

            In deschidereaă lucr<riloră めedinゃeiă extraordinare a  Consiliului local al 
comunei Cilibia, dl. Enache Ion – primarul  comunei, a spus:                 

- Bun<ăziuaăめiăbineăaゃiăvenitălaăăめedinゃaăextraordinar<ăaăConsiliuluiălocalădinădataă 
de 25.02.2022.      

       Laăめedinゃ<ăsuntăprezenゃi 9 consilierii  din totalul de 11 consilierii. 
       Secretarulă generală ală u.a.t.ă Cilibiaă aduceă laă cunoめtinゃ<ă c<ă めedinゃaă esteă legală
constituit<ăめiăîめiăpoateădesf<めuraălucr<rile.ăăăăăă 
       In conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15)ădinăOrdonanゃaăGuvernului nr. 
57/2019,ăprivindăCodulăadministrativ,ăprocesulăverbalădinăめedinゃaăordinar<ăcareăaă
avut loc la data de 8.02.2022   aă fostă pusă laă dispoziゃiaă consilieriloră urmândă ă caă
dup<ăaprobareăs<ăfieăafiめatăpeăsite-ulăinstituゃieiăwww.comunacilibia.ro 
         Nefiindă intervenゃii,ă preめedinteleă deă めedinゃ<,ă ă supuneă aprob<riiă prină votă
procesul -verbală ală めedinゃeiă dină dataă deă 8.02.2022, unde a fost aprobat cu un 
num<r de 9 voturiiă,,pentru”.      
 Dl. Dragu Norel preめedinteădeăめedinゃ<ăprezint<ăordineaădeăzi,ăめiăanume: 
 
a.  Proiectădeăhot<râreăprivindărectificareaăbugetuluiălocalăpeăanulă2022; 

b.Proiect de hot<râre privind inventarul terenurilor apartinând domeniului privat  
al comunei Cilibia disponibile pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,  
   c.Proiectădeăhot<râreăprivind desemnarea reprezentantului Consiliului local al  

http://www.comunacilibia.ro/


 
 

comunei Cilibia ca membru în comisia de evaluare  a probei de interviu la concurs 
/ examen pentruăocupareaăfuncゃieiădeădirector al むcoliiăGimnazialeă,,ăGheorghe 
もiゃeica”ăCilibia,ăjudeゃulăBuzau. 
      Domnul Primar solicita aprobarea suplimentarii ordinei de zi cu urmastoarele 
proiecte de hotararii: 
 a. Proiect de hotarare privind aprobareaăexprim<riiăacordurilorăめiăefectu<riiă
procedurilor legale pentru realizarea proiectului aferent, GHIDULUI DEăFINANもAREă
din 27 februarie 2020 a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
deăser<ăînătransporturi,ăprinăpromovareaăvehiculelorădeătransportărutierănepoluanteă
şiăeficienteădinăpunct de vedere energetic, 2020-2024 EMITENT MINISTERUL 
MEDIULUI,ăAPELORăŞIăP;DURILOR, 
  b. Proiect de hotarare privind aprobareaăexprim<riiăacordurilorăめiăefectu<riiă
procedurilorălegaleăpentruărealizareaăproiectuluiă”ăAmenajare staゃiiădeăînc<rcareă
vehicule electrice în Comuna Cilibia,ăjudeゃul Buz<u" prin Programul privind 
reducereaăemisiilorădeăgazeăcuăefectădeăser<ăînătransporturi,ăprinăpromovareaă
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic:,, Staゃiiădeăreînc<rcareăpentru vehicul electrice” 

   Preめedinteleădeăめedinゃ<ăsupuneălaăvotăăordineaădeăzi,ă impreuna cu cele doua  
proiecte de hotararii  unde a  fostăaprobat<ăînăăunanimitate de voturi 9 voturi 
,,pentru” . 
  
        V<ăpropunăs<ătrecemălaădesf<めurarea めedinゃei. 

Dl. Dragu Norel– preめedinte de めedinゃ<,ăinvit< pe dl. primar s<ăprezinte   
proiectele de hot<rârii iniゃiate de dânsul.           
 
       Dl.ăprimarăprezint< Proiectul de hot<râre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2022.  
        Dup<ăprezentare,ăse trece laădiscuゃii.ăă 
                 
        Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreめedinteleădeăめedinゃ<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat cu 9 (noua) 
voturiă,,ăpentru” . 
 

   Dl.ăprimarăprezint< pct. 2 al ordinei de zi si anume Proiectul de hot<râre  
privind inventarul terenurilor apartinând domeniului privat al comunei Cilibia 
disponibile pentru aplicarea Legii nr. 15/2003. 
        Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuゃii.ăă 
         
        Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreめedinteleădeăめedinゃ<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat cu 9 (noua) 
voturiă,,ăpentru”. 

 
      Dl.ăprimarăprezint< pct. 3 al ordinei de zi si anume Proiectul de hot<râre  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Cilibia ca membru 
în comisia de evaluare  a probei de interviu la concurs / examen pentru ocuparea 
funcゃieiădeădirectorăalăむcoliiăGimnazialeă,,ăGheorgheăもiゃeica”ăCilibia,ăjudeゃulăBuzau. 
         Dup<ăprezentare,ăseătreceălaădiscuゃii.ăă 
         
        Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreめedinteleădeăめedinゃ<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat cu 9 (noua) 
voturi ,, pentru”. 



 
 

 
      Dl.ăprimarăprezint< pct. 4 al ordinei de zi si anume Proiectul de hot<râre  

privind aprobareaăexprim<riiăacordurilorăめiăefectu<riiăprocedurilorălegaleăpentruă
realizarea proiectului aferent, GHIDULUI DEăFINANもAREădină27ăfebruarieă2020ăaă
Programului privind reducerea emisiilor deăgazeăcuăefectădeăser<ăînătransporturi,ă
prinăpromovareaăvehiculelorădeătransportărutierănepoluanteăşiăeficienteădinăpunctă
de vedere energetic, 2020-2024 EMITENT MINISTERUL MEDIULUI,ăAPELORăŞIă
P;DURILOR. 
         Dup<ăprezentare, se trece la discuゃii.ăă 
         
        Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreめedinteleădeăめedinゃ<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat cu 9 (noua) 
voturi ,, pentru”. 
 

      Dl. primar prezint< pct. 5 al ordinei de zi si anume Proiectul de hot<râre  
privind aprobareaăexprim<riiăacordurilorăめiăefectu<riiăprocedurilorălegaleăpentruă
realizareaăproiectuluiă”ăAmenajare staゃiiădeăînc<rcareăvehiculeăelectriceăînă
Comuna Cilibia,ăjudeゃul Buz<u" prin Programul privind reducerea emisiilor de 
gazeăcuăefectădeăser<ăînătransporturi,ăprinăpromovareaăinfrastructuriiăpentruă
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:,, Staゃiiă
deăreînc<rcareăpentruăvehicul electrice”. 
         Dup<ăprezentare, se trece la discuゃii.ăă 
         
        Nefiindăexprimateăpuncteădeăvedere,ăpreめedinteleădeăめedinゃ<ăsupuneăăvotuluiă
domnilorăconsilieriiăproiectulădeăăhot<râreăprezentat, care este adoptat cu 9 (noua) 
voturi ,, pentru”. 
 
         Dl.primar face cunoscut ca rapoartele de activitate vor fi prezentate in 
sedinta din luna martie. Acestea conform legii se intocmesc si se prezinta in 
trimestrul I al fiecarui an. 
        Dl. Tudor Mihaita intreaba daca si locul de la fostul magazin va fi distribuit ca 
loc de casa. 
         Dl. Primar face cunoscut ca urmeaza sa mai  identifice si alte locurii ce pot fi 
date familiilor tinere, in prezent sunt  cateva cererii depuse, urmeaza comisia sa le 
analizeze si sa dispuna in consecinta.             
     
 Domnul Dragu Norel, preşedinteleă deă めedinゃ<,ă multumeめteă tuturoră pentruă
participareăめi declar<ăめedinゃaăînchis<. 
 

Presedinte de めedinゃ<,        
   Dragu  Norel                                              Secretarul general al comunei, 

               Spirache Elvira-Marcela  
 
 
 
 

Nota: Prezentul proces-verbal a fost aprobat in sedinta ordinara din data de 31.03.2022 

 
 
 

    


