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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 29 mai 2020 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Rusu Teodor, președinte de 

ședință. 

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

Constantin, 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 și 

Costea Marian – inspector, 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. 76/21 mai 2020 iar 

sedința de avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 26 mai 

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

Consiliului local. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Rusu Teodor – Preşedinte 

de ședință, care a spus: 

Prin Dispoziţia nr. 76/21 mai 2020, a fost convocat astăzi, 29 mai a.c., 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat în şedinţă ordinară. 

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri locali din numărul de 12 consilieri 

locali în funcție, întrucât dl. Roman Gheorghe a înaintat demisia din funcția 

de consilier local. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

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

data de 30 aprilie 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 

12 voturi „pentru”. 
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Pentru şedinţa de astăzi, supun aprobării următoarea ordine de zi: 

1) proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin 

demisie, a mandatului de consilier local al domnului Roman Gheorghe, 

precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului local 

al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

2) proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunile iunie, iulie și august 2020; 

3) proiect de hotărâre privind însușirea Raportului asupra gestionării 

bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Glodeanu 

Sărat, pentru anul 2019; 

4) proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind starea socio – 

economică și de mediu a comunei Glodeanu Sărat, pentru anul 2019; 

5) proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului 

local al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, referitoare la serviciul 

de salubrizare; 

6) proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de 

salubrizare şi implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare 

la gestionarea deşeurilor, la nivelul comunei Glodeanu Sărat, judeţul 

Buzău; 

7) proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale 

pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la 

nivelul UAT Comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău; 

8) proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei suprafețe de teren, 

situat in intravilanul comunei, în vederea stocării temporare a 

deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de 

pe raza UAT Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

9) proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce aparțin 

domeniului public și privat al comunei, pentru obectivul „Construire 

rețea fibră optică subterană și aeriană în județul Buzău”. 

 

Supun aprobării ordinea de zi: 

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

 

* 

* * 
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1) Supun la vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Roman 

Gheorghe, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul 

Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău.  

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

12 voturi „pentru”. 

2) Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2020. Este propus de către 

dl. Simion Ionel, dl. Mușat George – Doru.  

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

11 voturi „pentru” și o abținere a dlui Mușat George - Doru.  

3) Supun la vot proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului asupra 

gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei 

Glodeanu Sărat, pentru anul 2019. Raportul a fost prezentat de către 

dl. inspector Costea Marian.  

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

12 voturi „pentru”. 

4) Supun la vot proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului privind 

starea socio – economică și de mediu a comunei Glodeanu Sărat, 

pentru anul 2019. Raportul a fost prezentat de către dl. inspector 

Costea Marian. 

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 modificarea unor hotărâri 

ale Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, 

referitoare la serviciul de salubrizare. 

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 organizarea serviciului 

public de salubrizare şi implementarea unor obligatii şi angajamente 

referitoare la gestionarea deşeurilor, la nivelul comunei Glodeanu 

Sărat, judeţul Buzău. 

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

12 voturi „pentru”. 
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7) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi 

taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de 

salubrizare organizat la nivelul UAT Comuna Glodeanu Sărat, judeţul 

Buzău. 

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

12 voturi „pentru”. 

8) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei 

suprafețe de teren, situat in intravilanul comunei, în vederea stocării 

temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și 

demolări de pe raza UAT Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

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

12 voturi „pentru”. 

9) Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului local al 

comunei Glodeanu Sărat pentru utilizarea drumurilor de exploatare ce 

aparțin domeniului public și privat al comunei, pentru obectivul 

„Construire rețea fibră optică subterană și aeriană în județul Buzău”. 

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

12 voturi „pentru”. 

* 

* * 

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

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Teodor RUSU 

 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL AL  

COMUNEI GLODEANU SĂRAT 

                                        Corina CAZACU 

 

 

 

 

Redactat: Elena CIUPITU 


