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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 2 noiembrie 2020 

 

Lucrările şedinţei încep la ora 9,00. 

La şedinţă participă: Ciufu Claudiu – Marius, Ciupitu Mircea – Marius, Duță 

Florin, Globașu Aurel, Maican Ion, Mușat George – Doru, Nancu Dănuț – 

Meltiade,  Rusu Marin, Rusu Teodor, Simion Ionel, Simion Marin, Trișcaș 

Nicolae, Voicu Vasile.                                   

La lucrările şedinţei mai participă: Stoica Neculai – primarul comunei 

Glodeanu Sărat, Cazacu Corina – secretarul general al comunei Glodeanu 

Sărat, Costea Marian și Postelnicu Iuliana - Valentina – inspectori în cadrul 

Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale. 

Consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Primarului Comunei Glodeanu Sărat nr. 108/26 octombrie 2020. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

* 

Ordinea de zi este următoarea: 

1) proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021; 

2) proiect de hotărâre privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat, judeţul 

Buzău, pe principalele domenii de activitate; 

3) proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Glodeanu 

Sărat, judeţul Buzău;  

* 

Președintele supune aprobării ordinea de zi. 

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

 

* 

* * 

1) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 

2020 și ianuarie 2021. 

Consilierii locali propun ca președinte de ședință pentru lunile noiembrie, 
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decembrie 2020 și ianuarie 2021 să fie dl. Ciufu Claudiu – Marius. 

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

 

* 

* * 

2) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, pe principalele domenii de 

activitate.  

Se fac propuneri, în urma cărora rezultă următoarea componență:  

I. Comisia juridică şi de disciplină:  

1. Rusu Marin – președinte (PMP) 
2. Duță Florin – secretar (PSD) 
3. Ciufu Claudiu – Marius – membru (PSD)                             
4. Rusu Teodor – membru (PNL)                    
5. Voicu Vasile – membru (PMP) 

II. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism:  

1. Simion Ionel – președinte (PSD)  

2. Simion Marin – secretar (PMP)  

3. Maican Ion – membru (PSD) 

4. Nancu Dănuț – Meltiade – membru (PSD)  

5. Ciupitu Mircea – Marius (PMP) 

III. Comisia pentru activităţi social-culturale şi culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii și de 

validare:  

1. Prof. Trișcaș Nicolae – președinte (PSD)                

2. Globașu Aurel – secretar (PMP) 

3. Mușat George – Doru – membru (PSD) 

Supus la vot, a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

3) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

alegerea viceprimarului comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău. 

Sunt formulate două propuneri, din partea Partidului Social Democrat dl. Duță 

Florin, iar din partea Partidului Mișcarea Populară, dl. Rusu Marin. 

Se tipăresc buletinele de vot. Votul consilierilor locali este secret.  

În urma numărării voturilor, se constată că dl. Duță Florin are 8 voturi, iar dl. 

Rusu Marin 5 voturi.  
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Viceprimarul comunei Glodeanu Sărat este ales dl. Duță Florin. 

 

* 

* * 

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

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

   Claudiu – Marius CIUFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SECRETARUL GENERAL 

        AL COMUNEI GLODEANU SĂRAT, 

      Corina CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactat: Ciupitu Elena 


