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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 20 februarie 2020 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Ciufu Claudiu – Marius, 

președinte de ședință. 

La şedinţă participă: Duță Florin, Ciufu Claudiu – Marius, Plătică 

Constantin, Roman Gheorghe,  Triscaș Nicolae, Voicu Emilian, Simion Ionel, 

Simion Marin, Mușat George – Doru, Rusu Teodor, Nancu Dănuț – Meltiade, 

Mușat George – Doru și Jipa Cornel.  

La lucrările şedinţei mai participă: Cazacu Corina – secretarul general 

al comunei Glodeanu Sărat, Postelnicu Iuliana – Valentina – inspector 

superior și Costea Marian – inspector superior, ambii din 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. 44/12 februarie 2020 iar 

sedința de avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 19 februarie 

a.c., fiind discutate și avizate de către Comisiile de specialitate din cadrul 

Consliului local. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Ciufu Claudiu – Marius – 

Preşedinte de ședință, care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 44/12 februarie 2020, a fost convocat astăzi, 20 

februarie a.c., Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat în şedinţă ordinară. 

La şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali din numărul de 13 consilieri 

locali în funcție. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Vă supun aprobării prin vot, procesul-verbal al şedinţei ordinare din 

data de 31 ianuarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat, 

care a fost afişat la avizierul Primăriei și pe site-ul 

www.primariaglodeanusarat.ro; acesta este prezentat de către secretarul 

general al comunei. 

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 

13 voturi „pentru”. 

* 

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

1) proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii 

publice a comunei Glodeanu Sărat pentru anul 2020; 
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2) proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2020; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând obiectivele de 

investiții ce vor fi realizate în anul 2020; 

4) proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice pentru anul 2020;  

5) proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Glodeanu 

Sărat nr. 29/12 aprilie 2019; 

6) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de 

proiectare și realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiție „Înființare retea de distribuție gaze naturale în comuna 

Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

7) proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare 

a serviciilor sociale la nivelul comunei Glodeanu Sărat pentru perioada 

2020 – 2021; 

8) proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile martie, aprilie și mai 2020; 

9) probleme ale activității curente. 

 

Supun aprobării ordinea de zi: 

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

* 

* * 

1) Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale 

de achizitii publice a comunei Glodeanu Sărat pentru anul 2020, 

președintele de ședință îi dă cuvântul dnei. Cazacu Corina, secretarul 

general al comunei, care prezintă Strategia anuală de achiziții publice 

a comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, și face precizări cu privire 

la legislația aplicabilă, obiectul şi scopul strategiei, etapele procesului 

de achiziție publică și programul anual al achizițiilor publice. 

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

13 voturi „pentru”. 

* 

* * 

2) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru 

anul 2020. 

Dl. inspector Costea Marian, din cadrul Compartimentului Financiar – 
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Contabil, Impozite și Taxe Locale, prezintă structura bugetului local al 

comunei Glodeanu Sărat pe capitole și subcapitole, atât la partea de 

venituri, cât și la partea de cheltuieli. 

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. 228 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ). 

* 

* * 

3)Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 

obiectivele de investiții ce vor fi realizate în anul 2020. 

Au fost formulate propuneri de către domnii consilieri locali (Prof. Triscaș 

Nicolae, Duță Florin, Roman Gheorghe, Rusu Teodor, Nancu Dănuț – 

Meltiade, Ciufu Claudiu – Marius, Plătică Constantin, Voicu Emilian, Simion 

Ionel, Simion Marin, Mușat George – Doru și Jipa Cornel) privind includerea 

pe Lista de investiții a unor obiective de interes local, în satele Glodeanu 

Sărat, Ileana, Pitulicea și Căldărușanca.  

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

cu 13 voturi „pentru”. 

* 

* * 

4) Supun la vot proiectul de hotărâre aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice pentru anul 2020.  

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

13 voturi „pentru”. 

* 

* * 

5) Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

HCL Glodeanu Sărat nr. 29/12 aprilie 2019  pentru aprobarea Planului 

de măsuri multianual de gestionare a deșeurilor reciclabile colectate 

selectiv, provenite de la populație și agenții economici din comuna 

Glodeanu Sărat. 

Dl. viceprimar Duță Florin adresează o întrebare domnilor consilieri locali, în 

speță dacă este oportun ca sacii pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

reciclabile, ce urmează a fi distribuiți cetățenilor, să fie de culori diferite, 

respectiv negru și galben. 

Toți consilierii locali sunt de acord. 

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

* 

* * 

6) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, 

Temei de proiectare și realizarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiție „Înființare retea de distribuție gaze naturale în 

comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”.  

Au fost câteva intervenții ale domnilor consilieri locali, în sensul că 

înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în satele componente ale 

comunei Glodeanu Sărat este de o importanță majoră, fiind extrem de 

necesară implementarea acestui obiectiv de investiție, ulterior elaborării 

Studiului de fezabilitate. 

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

* 

* * 

7) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale 

de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Glodeanu Sărat 

pentru perioada 2020 – 2021.  

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

13 voturi „pentru”. 

* 

* * 

8) Supun la vot proiectul de hotărâre proiect de hotărâre privind alegerea 

președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2020.  

Dl. consilier local Platică Constantin îl propune pe dl. consilier local Rusu 

Teodor președinte de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2020. Nu 

au mai fost intervenţii. Proiectul de hotărâre supus la vot a fost aprobat cu 

12 voturi „pentru” și o abținere, aparținând persoanei nominalizate. 

 

* 

* * 

 

La probleme ale activității curente, dna. Inspector Postelnicu Iuliana – 

Valentina a făcut precizări cu privire la finalizarea lucrării de cadastru 

general la nivelul comunei Glodeanu Sărat, respectiv la finalizarea 

procesului de tipărire a cărților funciare și a  modalităților de distribuire a 
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acestora către titulari, precum și a soluționării unor probleme specifice, 

după caz.  

* 

* * 

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

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Claudiu – Marius CIUFU 

 

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL  

UAT COMUNA GLODEANU SĂRAT 

                                        Corina CAZACU 
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