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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 30 iulie 2019 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Plătică Constantin, președinte 
de ședință. 

La şedinţă participă: Duță Florin, Roman Gheorghe, Mihalache Ion, 
Nancu Dănuț – Meltiade, 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. 86/22 iulie 2019 iar sedința de avizare 
a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 24 iulie a.c., fiind analizate și 
avizate de către Comisiile de specialitate din cadrul Consliului local. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Plătică Constantin – 
Preşedinte de ședință care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 86/22 iulie 2019, a fost convocat astăzi, 30 iulie a.c., 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat în şedinţă ordinară. 

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

Dl consilier local Simion Marin absentează motivat, fiind prezent la 
sedința de avizare din data de 24 iulie a.c. 

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

de 28 iunie 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 12 
voturi „pentru”. 

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

1) proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții 
– „C.N.I. – S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică 
școlară în sat Pitulicea, punctul Școala Gimnazială Pitulicea, comuna 
Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

2) proiect de hotărâre privind oportunitatea și necesitatea realizării unui 
teren de sport în satul Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, județul 
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Buzău – în curtea Școlii Gimnziale Glodeanu Sărat; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul de investiție „Înființare teren de sport în aer liber în 
satul Căldărușanca, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”;  

4) proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestării cultural – 
artistice „Ziua Comunei Glodeanu Sărat – ediția a IX-a”; 

5) proiect de hotărâre privind închiderea contului de execuție al bugetului 
local al comunei Glodeanu Sărat, pentru trimestrul al II-lea, anul 2019; 

6) proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

7) proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanei responsabile cu 
Registrul datoriei publice și Registrul de evidență a garanțiilor locale. 

* 
Supun aprobării ordinea de zi: 
Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 12 de voturi „pentru”. 

 
* 

* * 

1) Supun la vot proiectul de hotărâre privind împuternicirea persoanei 
responsabile cu Registrul datoriei publice și Registrul de evidență a 
garanțiilor locale. 

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

* 

* * 

2) Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională 
de Investiții – „C.N.I. – S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de 
educație fizică școlară în sat Pitulicea, punctul Școala Gimnazială 
Pitulicea, comuna 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 oportunitatea și necesitatea 
realizării unui teren de sport în satul Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu 
Sărat, județul Buzău – în curtea Școlii Gimnziale Glodeanu Sărat 

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

* 
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* * 

4) Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiție „Înființare teren de 
sport în aer liber în satul Căldărușanca, comuna Glodeanu Sărat, județul 
Buzău”. 

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

* 

* * 

5) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării 
manifestării cultural – artistice „Ziua Comunei Glodeanu Sărat – ediția 
a IX-a”. 

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

* 

* * 

6) Supun la vot proiectul de hotărâre privind închiderea contului de 
execuție al bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, pentru trimestrul 
al II-lea, anul 2019. 

Dl. Costea Marian prezintă închiderea contului de execuție al bugetului local 
al comunei Glodeanu Sărat, pentru trimestrul al II-lea, anul 2019. 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 rectificarea a II-a a bugetului 
local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” și o 
abținere (domnul Trișcaș Nicolae nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 
228 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ). 
 
Se trece la probleme ale activității curente. 
 

1) Primarul comunei aduce în discuție necesitatea efectuării unor lucrări de 
reparații curente și de întreținere la Grădinița din satul Pitulicea, primind 
în acest sens solicitări de la părinții din comună dar și de la cadrele 
didactice.  
De asemenea, aduce la cunoștința autorității deliberative că prin 
acoperișul de la Grădinița Ileana se infiltrează apă întrucât este vechi și 
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tabla este degradată, fiind ruginită. Totodată, este necesară izolarea 
termică a clădirii întrucât nu se menține căldura în timpul sezonului rece. 
În unanimitate, cei 12 consilieri locali susțin realizarea acestor lucrări, 
fiind necesare.    
Tot din partea școlii au fost solicitate fonduri pentru construirea unui 
gard împrejmuitor în partea de nord a Școlii Glodeanu Sărat întrucât cel 
existent nu mai asigură integritatea curții unității de învâțământ, fiind 
construit în anii 70.  
Referitor la Școala Gimnazială Pitulicea, se solicită alocarea fondurilor 
pentru construirea unui gard pe toată lungimea DC35 si DJ102, întrucât 
circulația autovehicuelor care este intensă, ambele drumuri de interes 
loacl, respectiv județen fiind intens circulate. Este imperios necesară 
evitarea unor evenimente nedorite, având în vedere numărul mare de 
școlari care frecventează cursurile unității de învățământ.  
În unanimitate, cei 12 consilieri locali susțin realizarea acestor lucrări, 
fiind necesare. 

2) Se ia în dicuție realizarea sistemului de supraveghere și se propune 
contractarea lucrărilor de la o companie mare de profil întrucât raportul 
calitate – preț trebuie să fie în avantajul autorității contractante iar 
calitatea echipamentelor puse în operă trebuie să fie superioară.   

3) Primarul comunei informează consiliul despre situația numitului Patar 
Ion, care s-a adresat în nenumărate rânduri Primăriei, având o stare de 
sănătate precară și care nu are o locuință. Consiliul local solicită 
identificarea unui spațiu din domeniul privat care să poată fi amenajat 
corespunzător sau achiziția unui imobil, în limita sumei de 5000 de lei, 
căruia să-i fie atestată apartenența la domeniu privat al comunei și în 
care să poată locui persoana fără adăpost. 

 

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

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

   Constantin PLĂTICĂ 
 
 
 
 
 

SECRETARUL GENERAL  
AL UAT COMUNA GLODEANU SĂRAT 

Corina CAZACU 

 

 

 
Redactat: Ciupitu Elena 
 


