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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLODEANU SĂRAT 

 

PROCES VERBAL 

încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Glodeanu Sărat din data de 28 februarie 2019 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Simion Ionel, președinte de 

ședință. 

La şedinţă participă: Duță Florin, Roman Gheorghe, Mihalache Ion, 

Nancu Dănuț – Meltiade, Simion Marin, Simion Ionel, Mușat George - Doru, 

Ciufu Claudiu – Marius, Rusu Teodor, Ivașcu Petre, Triscaș Nicolae și Voicu 

Emilian.  

La lucrările şedinţei mai participă: Stoica Neculai – primarul comunei 

Glodeanu Sărat, Cazacu Corina – secretarul comunei Glodeanu Sărat, Costea 

Marian – inspector în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, Ciupitu 

Elena – inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Registratură. 

Consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Primarului Comunei Glodeanu Sărat nr. 43/20 februarie 2019 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 25 februarie ac, fiind 

analizate și avizate de către Comisiile de specialitate din cadrul Consliului local. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Simion Ionel – Preşedinte de 

ședință care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 43/20 februarie 2019, a fost convocat astăzi, 28 

februarie a.c., Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat în şedinţă ordinară. 

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri locali din numărul de 13 aflați în 

funcție. dl. Plătică Constantin absentează motivat, fiind prezent la lucrările 

sedinței de avizare a proiectelor de hotărâri din data de 25 februarie 2019. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 25 ianuarie 2019 a Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat, care a fost 

afişat la avizierul Primăriei. 

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 12 

voturi „pentru”. 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 

1) proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău; 
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2) proiect de hotărâre privind Raportul Primarului privind starea socială, 

economică și de mediu a comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

3) proiect de hotărâre privind Raportul Primarlui privind gestionarea 

bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău; 

4) proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri comunale 

și sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

5) proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „Modernizare drumuri comunale și sătești, 

comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

6) proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – 

economici ai proiectului „Modernizare drum sătesc DS 4, sat Glodeanu 

Sărat, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

7) proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violența domestică, la nivelul 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

8) proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității 

organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al 

României; 

9) proiect de hotărâre privind desemnarea primarului comunei Glodeanu 

Sărat ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului, pentru activitatea desfășurată în anul 2018; 

10) proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile martie, aprilie și mai 2019. 

* 

Supun aprobării ordinea de zi astfel enunțată: 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 12 de voturi ”pentru”. 

 

* 

* * 

1) Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei 
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și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

12 voturi „pentru”. 

* 

* * 

2) Vă supun votului proiectul de hotărâre privind Raportul Primarului 

privind starea socială, economică și de mediu a comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 12 

voturi „pentru”. 

* 

* * 

3) Supun la vot proiectul de hotărâre privind Raportul Primarului privind 

gestionarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 12 

voturi „pentru”. 

* 

* * 

4) Supun votului proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico – economici ai proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri 

comunale și sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 12 

voturi „pentru”. 

* 

* * 

5) Vă supun votului proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico – economici ai proiectului „Modernizare drumuri comunale și 

sătești, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 12 

voturi „pentru”. 
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* 

* * 

6) Supun la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico – economici ai proiectului „Modernizare drum sătesc DS 4, sat 

Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

12 voturi „pentru”. 

* 

* * 

7) Supun la vot proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile 

pentru intervenția de urgență în cazurile de violența domestică, la 

nivelul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

11 voturi „pentru” și o abținere. 

* 

* * 

8) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea neasumării 

responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a 

contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al 

României. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

12 voturi „pentru”. 

* 

* * 

9) Supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea primarului 

comunei Glodeanu Sărat ca evaluator al performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului, pentru activitatea desfășurată în anul 2018. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 

12 voturi „pentru”. 

* 
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* * 

10) Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2019. 

A fost propus dl. Consilier local Nancu Dănuț – Meltiade. Proiectul de 

hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” și o abținere a 

dlui. Nancu Dănuț – Meltiade. 

  

Se trece la probleme ale activității curente. 

 

1) Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice în sumă de 

7.573 lei – se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

2) Cererea dnei Rotaru Aurelia căreia i-a ars casa. În unanimitate, se 

aprobă suma de 3.000 lei – ajutor pentru refacerea locuinței arse. 

3) Se ia în discuție cereea dlui Patar Mihai care solicită un ajutor de 

înmormântare. În unanimitate cererea este respinsă întrucât nu prezintă 

niciun document justificativ iar persoana decedată a avut calitatea de 

pensionar, primind ajutor de înmormântare de la Casa de Pensii. 

4) Dl primar aduce la cunoștința Consiliului local faptul că este necesar să 

fie plantați  în satul Pitulicea aproximativ 700 de puieți de salcâm în zona 

barajului pentru ameliorarea unor terenuri degradate aflate în 

proprietatea publică a comunei, administrată de drept de Consiliul local. 

În unanimitate, consiliul este de acord cu măsura propusă și decide ca 

în sedința proximă să fie inițiat un proiect de hotărâre în acest sens. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței au luat sfârşit. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Ionel SIMION 

 

 

 

 

SECRETARUL COMUNEI GLODEANU SĂRAT 

Corina CAZACU 

 

 

 

Redactat: Ciupitu Elena 

 


