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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 12 aprilie 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, Simion Ionel.  

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, Postelnicu 
Aurel – inspector în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și 
Taxe Locale, 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. 59/5 aprilie 2019 iar sedința de avizare 
a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 9 aprilie 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. 59/5 aprlie 2019, a fost convocat astăzi, 12 aprilie 
a.c., Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat în şedinţă ordinară. 

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

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

de 29 martie 2019 a Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat, care a fost 
afişat la avizierul Primăriei; acesta este prezentat de secretarul comunei. 

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 13 
voturi „pentru”. 

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

1) proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2019; 

2) proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, al anului 2018 pentru 
Secțiunea Dezvoltare; 

3) proiect de hotărâre privind acceptarea donației Fundației Kinderen in 
Nood; 
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4) proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții pentru anul 
2019;  

5) proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 
publice pentru anul 2019; 

6) proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2020; 

7) proiect de hotărâre pentru aprobarea participării comunei Glodeanu 
Sărat prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 
2020”. 

* 
Supun aprobării ordinea de zi: 
Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 13 de voturi „pentru”. 

 
* 

* * 

1) Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru 
anul 2019. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 12 
voturi „pentru” și o abținere. (domnul Trișcaș Nicolae nu a participat la vot 
fiind sub incidenţa art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificări și completări ulterioare) 
 

* 

* * 

2) Vă supun votului proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, al anului 
2018 pentru Secțiunea Dezvoltare. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 13 
voturi „pentru”. 

* 

* * 

3) Supun la vot proiectul de hotărâre privind acceptarea donației Fundației 
Kinderen in Nood. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 13 
voturi „pentru”. 

* 

* * 
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4) Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții 
pentru anul 2019. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 13 
voturi „pentru”. 

* 

* * 

5) Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
anual al achizițiilor publice pentru anul 2019. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 13 
voturi „pentru”. 

* 

* * 

6) Supun la vot proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 13 
voturi „pentru”. 

* 

* * 

7) Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
comunei Glodeanu Sărat prin Consiliul Local, în calitate de asociat – 
membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”.. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat cu 13 
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 13 voturi „pentru”. 

2) Dl. primar propune realizarea unui sistem de supraveghere video care 
să cuprindă un număr de aproximativ 30 de camere amplasate în 
punctele strategice ale comunei, în toate cele 4 sate componente. 
Sistemul de supraveghere video va contribui la creșterea gradului de 
siguranță a cetățenilor, a prevenirii şi combaterii săvârşirii faptelor de 
natură antisocială, precum și a asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, 
bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor de utilitate publică, 
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precum şi a împrejmuirilor afectate acestora. Punctele monitorizate prin 
acest sistem stradal de supraveghere ar putea fi montate în zone de 
interes, zone adiacente instituţiilor de învăţământ şi a celor publice, 
intersecţii, zone pietonale şi zone comerciale, intrări și ieșiri din 
localitate. În unanimitate, consiliul susține o astfel de investiție, fiind 
considerată foarte utilă. 

 

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 
 


