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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 ianuarie 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, 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. 4/23 ianuarie 2020 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 27 ianuarie 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. 4/23 ianuarie 2020, a fost convocat astăzi, 31 ianuarie 

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

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

locali aflați în funcție și dl. Jipa Cornel, supleant pe lista PSD la alegerile locale 

din data de 5 iunie 2016, prezent ca urmare a acceptării funcției de consilier 

local, în vederea validării. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

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

de 24 decembrie 2019 a Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat, care a 

fost afişat la avizierul Primăriei; acesta este prezentat de secretarul general al 

comunei. 

Nu au fost observaţii. Supus la vot, procesul verbal a fost aprobat cu 12 

voturi „pentru”. 

* 

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

1) proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local 

atribuit dlui. Jipa Cornel, declarat supleant pe lista Partidului Social 

Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016; 
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2) proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 51/27 septembrie 2019  

pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de  

administrație al Școlii Gimnaziale Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

3) proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna Glodeanu 

Sărat, pentru anul școlar 2019 - 2020; 

4) proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2019;  

5) proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază la nivelul UAT 

comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

6) proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Glodeanu Sărat, precum şi ale serviciilor publice 

aflate în subordinea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul 

Buzău; 

7) proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 

intres local ce vor fi executate în anul 2020 de către persoanele majore, 

apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social; 

8) proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență la nivelul Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

9) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 

2020 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către Asociația 

GAL „Ecoul Câmpiei Buzăului”; 

10) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 

2020 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către ACoR; 

11) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 

2020 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către ADI 

PROGAZ BUZĂU 2020; 

12) proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului de prevenire a 

poluărilor accidentale pentru sistemul de alimentare cu apă aflat în 

administrarea serviciului „Consiliul local Glodeanu Sărat – Serviciul Apă”; 

13) proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind 

serviciile sociale administrate și/sau  finanțate din bugetul local; 

14) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate 

Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului 

etic, precum și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la 

nivelul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
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Supun aprobării ordinea de zi: 

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

* 

* * 

1) Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local atribuit dlui. Jipa Cornel, declarat supleant pe lista 

Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. 

Secretarul comunei aduce la cunoştinţa celor prezenti adresa PSD din 

data de 14 ianuarie 2020 prin care se solicită validarea dlui. Jipa Cornel. 

Comisia de validare constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi 

că nu au fost cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care propune 

validarea supleantului. 

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

După validarea mandatului, dl. Jipa Cornel depune jurământul. 

* 

* * 

2) Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 51/27 

septembrie 2019  pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local 

în Consiliul de  administrație al Școlii Gimnaziale Glodeanu Sărat, județul 

Buzău. 

Este propus de către dl. Simion Ionel dl. consilier local Mihalache Ion 

care îl va înlocui pe dl. Ivașcu Petre desemnat prin HCL nr. 51/2019.  

Nu au mai 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 organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna 

Glodeanu Sărat, pentru anul școlar 2019 - 2020. 

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). 
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* 

* * 

4) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 

al bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 

2019.  

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 aprobarea Planului de pază la 

nivelul UAT comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 

6) Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Glodeanu Sărat, precum şi ale 

serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău.  

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 

7) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și 

lucrări de intres local ce vor fi executate în anul 2020 de către persoanele 

majore, apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social.  

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 

8) Supun la vot proiectul de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență la nivelul Comunei 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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* 

* * 

9) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației 

aferente anului 2020 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, 

către Asociația GAL „Ecoul Câmpiei Buzăului.  

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 

10) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 

al bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 

2019.  

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

13 voturi „pentru”. 

* 

* * 

11) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății cotizației 

aferente anului 2020 pentru comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, 

către ADI PROGAZ BUZĂU 2020.  

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 

 12) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului 

de prevenire a poluărilor accidentale pentru sistemul de alimentare cu 

apă aflat în administrarea serviciului „Consiliul local Glodeanu Sărat – 

Serviciul Apă”.  

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 

 13) Supun la vot proiectul de hotărâre privind planului anual de acțiuni privind 

serviciile sociale administrate și/sau  finanțate din bugetul local.  

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

voturi „pentru”. 
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* 

* * 

 14) Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială și 

Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a 

Codului etic, precum și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale 

la nivelul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău.  

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

voturi „pentru”. 

* 

* * 

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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