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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 31 mai 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, 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. 70/24 mai 2019 iar sedința de avizare 

a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 29 mai 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. 70/24 mai 2019, a fost convocat astăzi, 31 mai 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 12 aprilie 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 închiderea contului de execuție al bugetului 

local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru trimestrul I, 

anul 2019; 

2) proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 
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lunile iunie, iulie și august 2019. 

A fost introdus pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnico – economice a obiectivului de investiție „Înființare rețea 

de canalizare în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” , care a fost analizat 

și avizat de către Comisiile de specialitate din cadrul CL Glodeanu Sărat în 

data de 29 mai a.c. 

* 

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 închiderea contului de 

execuție al bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, 

pentru trimestrul I, anul 2019. 

Prezintă execuția bugetară aferentă trimestrului I al anului 2019 dl. Costea 

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

aprobat cu 13 voturi „pentru”. 

* 

* * 

2) Vă supun votului proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui 

de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019. 

Dl. Rusu Teordor propune ca dl. Plătică Constantin să fie președinte de ședință 

pentru lunile iunie, iulie și august 2019. 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 aprobarea documentației 

tehnico – economice a obiectivului de investiție „Înființare rețea de 

canalizare în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 
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Se trece la probleme ale activității curente. 

 

1) Decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice, în sumă de 

4.111 lei, la propunerea dlui Trișcaș Nicolae, directorul unităților de 

învățământ de pe raza comunei – se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 

2) Primarul comunei informează consiliul despre realizarea cadastrului 

general la nivelul comunei, stadiul prestării serviciului și problemele 

întâmpinate. 

3) Se ia în discuție cererea dlui Bratu Constantin a cărui locuință a ars 

parțial. Dl. consilier local Simion Marin propune să fie alocat un ajutor 

de urgență în sumăă de 3.000 lei, toți consilierii fiind de acord. 

4) Primarul comunei informează consiliul despre finalizarea realizării 

nomenclaturii stradale la nivelul satelor componente. 

 

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 

 


