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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 29 martie 2019 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Nancu Dănuț - Meltiade, 
președinte de ședință. 

La şedinţă participă: Duță Florin, Roman Gheorghe, Mihalache Ion, 
Nancu Dănuț – Meltiade, Simion Marin, Plătică Constantin, 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. 51/22 martie 2019 iar sedința de 
avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 27 martie a.c., fiind 
analizate și avizate de către Comisiile de specialitate din cadrul Consliului local. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Nancu Dănuț - Meltiade – 
Preşedinte de ședință care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 51/22 martie 2019, a fost convocat astăzi, 29 martie 
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. Simion Ionel absentează motivat, fiind prezent la lucrările sedinței 
de avizare a proiectelor de hotărâri din data de 27 martie 2019. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 

de 28 februarie 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 locurilor în care pot fi instalate 
amenajări provizorii în vederea strângerii semnăturilor de susținere 
pentru participarea la alegerile europarlamentare din data de 25 mai 
2019, precum și pentru distribuirea materialelor de propagandă 
electorală în perioada campaniei electorale, pe domeniul public al 
comunei Glodeanu Sărat; 

2) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 
2019 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către Asociația 
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Comunelor din România; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 
2019 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către Asociația 
GAL „Ecoul Câmpiei Buzăului”;  

4) proiect de hotărâre privind plantarea unor puieți de arbori pentru 
ameliorarea unor terenuri degradate ce aparțin comunei Glodeanu 
Sărat, județul Buzău. 

* 
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 locurilor în care 
pot fi instalate amenajări provizorii în vederea strângerii semnăturilor 
de susținere pentru participarea la alegerile europarlamentare din data 
de 25 mai 2019, precum și pentru distribuirea materialelor de 
propagandă electorală în perioada campaniei electorale, pe domeniul 
public al comunei Glodeanu Sărat. 

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 aprobarea plății 
cotizațiilor aferente anului 2019 pentru comuna Glodeanu Sărat, din 
bugetul local, către Asociația Comunelor din România. 

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 aprobarea plății cotizațiilor 
aferente anului 2019 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, 
către Asociația GAL „Ecoul Câmpiei Buzăului”. 

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

* 

* * 

4) Supun votului proiectul de hotărâre privind plantarea unor puieți de 



Pagina 3 din 3  

arbori pentru ameliorarea unor terenuri degradate ce aparțin comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

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

* 

* * 
  
Se trece la probleme ale activității curente. 
 

1) Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice, la 
propunerea dlui Trișcaș Nicolae, directorul unităților de învățământ de 
pe raza comunei – se aprobă cu 12 voturi „pentru”. 

2) Dl. consilier Plătică Constantin propune amenajarea drumului care face 
legătura pe câmp între DJ 102 H și satul Căldărușanca, drum folosit de 
majoritatea locuitorlor satului Căldărușanca; propunerea este susținută 
și de către ceilalți consilieri.  

3) Dl Nancu Dănuț – Meltiade propune pietruirea și reprofilarea drumurilor 
care duc către cimitirele din satele componente, cu precădere satul 
Ileana, și, de asemenea restrângerea/neutralizarea depozitelor 
neconforme din comuna (anumite puncte); propunerea este susținută 
de către ceilalți consilieri. 

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

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    Dănuț – Meltiade NANCU  

 
 
 
 
 
 

SECRETARUL COMUNEI GLODEANU SĂRAT 
Corina CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redactat: Ciupitu Elena 


