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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 ianuarie 2021 

 

Lucrările şedinţei încep la ora 9,00 și sunt deschise de către dl. 

Președinte, Nicolae Trișcaș. 

La şedinţă participă: 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. 

Participă, de asemenea, dl. Pană Cristian, care va depune jurământul ca 

urmare a validării mandatului său, prin Încheierea Judecătoriei  Pogoanele nr. 

33/15 ianuarie 2021. 

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 și Roman 

Paula – Vasilica – inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială și 

Autoritate Tutelară. 

Consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Primarului Comunei Glodeanu Sărat nr. 5/21 ianuarie 2021 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 28 ianuarie 2021, ora 

10,00. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

* 

 

Se trece la primul punct al ordinii de zi și are cuvântul secretarul general 

pentru a prezenta încheierea de ședință a Judecătoriei Pogoanele din data 

de 15 ianuarie 2021, pronuntata in dosarul cu nr. 2007/282/2020, având ca 

obiect validarea mandatuui de consilier local supleant pentru Consiliul Local 

al Comunei Glodeanu Sărat.  

Se dă citire încheierii de ședință a Judecătoriei Pogoanele prin care a 

fost validat, în calitatea de consilier local al comunei Glodeanu Sărat, dl. 

Pană Cristian, care este invitat să depună jurământul în fața Consiliului Local, 

potrivit art. 117 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

după cum urmează: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu 

bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 
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locuitorilor comunei Glodeanu Sărat. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al 

doilea se înmânează dlui. Pană Cristian. 

Ca urmare a depunerii jurământului, dl. consilier local Pană Cristian, va 

face parte din Comisia juridică şi de disciplină, compusă din consilierii: Duță 

Florin, Rusu Marin, Rusu Teodor și Voicu Vasile.   

 

Pentru şedinţa de astăzi, președintele de ședință supune aprobării următoarea 

ordine de zi: 

1) proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului pentru acoperirea 

golului temporar de casă la secțiunea funcționare a bugetului activităților 

finanțate integral din venituri proprii și subvenții, sursa F din cadrul 

bugetului propriu al serviciului „Consiliul local Glodeanu Sărat – Serviciul 

Apă”; 

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

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

3) proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază la nivelul comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău pentru anul 2021; 

4) proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor aferente  anului 

2020, pentru Comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local al Comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, către Asociaţia Comunelor din România. 

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

intres local ce vor fi executate în anul 2021 de către persoanele majore, 

apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social; 

6) proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale la nivelul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, 

pentru perioada 2021 – 2022; 

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

serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local; 

8) 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; 

9) proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat care vor face parte din 

Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 

Secretarului general al Comunei Glodeanu Sărat; 
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10)proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul 

bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, al anului 

2020.  

 

* 

 

Președintele supune aprobării ordinea de zi. 

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

 

* 

* * 

1) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind utilizarea excedentului pentru acoperirea golului temporar de 

casă la secțiunea funcționare a bugetului activităților finanțate integral 

din venituri proprii și subvenții, sursa F din cadrul bugetului propriu al 

serviciului „Consiliul local Glodeanu Sărat – Serviciul Apă” . 

Dl. Costea Marian, în calitate de contabil, prezintă motivele de fapt și de drept 

pentru care se impune adoptarea unei hotărâri pentru acoperirea golului 

temporar de casă în vederea utilizării sumei de 50.000 lei pentru cheltuieli cu 

salariile și pentru cheltuieli curente de funcționare specifice, cum ar fi achiziția 

hiploclorit de sodiu, permanganat de potasiu, plata facturilor de utilități sau 

alte cheltuieli de funcționare urgente. 

 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 9 voturi „pentru” și 4 

„împotrivă”. 

 

Consilierii locali Ciupitu Mircea – Marius, Globașu Aurel, Rusu Marin și Voicu 

Vasile au votat împotriva proiectului de hotărâre. 

* 

* * 

2) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2020.  

Dl. contabil Costea Marian prezintă detaliat execuția bugetului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2020, precum și temeiul legal în 

virtutea căruia autoritatea deliberativă aprobă execuția bugetului pentru anul  

precedent.  

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 8 voturi „pentru” și 5 
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„împotrivă”. 

 

Consilierii locali Ciupitu Mircea – Marius, Globașu Aurel, Rusu Marin, Simion 

Marin și Voicu Vasile au votat împotriva proiectului de hotărâre. 

 

* 

* * 

3) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Planului de pază la nivelul comunei Glodeanu Sărat, 

județul Buzău pentru anul 2021. 

Dl viceprimar Duță Florin, prezintă Planul de pază pentru anul 2021. 

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

* 

* * 

4) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea plăţii cotizaţiilor aferente  anului 2020, pentru comuna 

Glodeanu Sărat, din bugetul local al Comunei Glodeanu Sărat, județul 

Buzău, către Asociaţia Comunelor din România. 

Dl. contabil Costea Marian prezintă temeiul legal în baza căruia comuna 

Glodeanu Sărat, în calitate de membru al ACoR, achită contravaloarea 

cotizației anuale, respectiv dispozițiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și în considerarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Glodeanu 

Sărat nr. 24 din data de 27 iulie 2006 privind aderarea comunei Glodeanu 

Sărat la Asociaţia Comunelor din România. 

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

* 

* * 

5) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de intres local ce vor fi 

executate în anul 2021 de către persoanele majore, apte de muncă, din 

familiile beneficiare de ajutor social. 

Dna. Roman Paula – Vasilica prezintă Planul de acțiuni și lucrări de intres local 

ce vor fi executate în anul 2021. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 8 voturi „pentru” și 5 

„abțineri”. 

Consilierii locali Ciupitu Mircea – Marius, Globașu Aurel, Rusu Marin, Simion 

Marin și Voicu Vasile s-au abținut de la vot. 
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* 

* * 

 

6) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la 

nivelul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru perioada 2021 – 

2022. 

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

* 

* * 

7) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale 

administrate și/sau finanțate din bugetul local. 

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

 

* 

* * 

8) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, 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. 

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

* 

* * 

9) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Glodeanu Sărat care vor face parte din Comisia de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale secretarului general al 

Comunei Glodeanu Sărat. 

Dna. Cazacu Corina, secretarul general al comunei, prezintă temeiul juridic în 

virtutea căruia se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale 

secretarului general. 

Se fac propuneri din partea consilierilor locali, fiind desemnați domnii Teodor 

Rusu și Nicolae Trișcaș pentru a face parte din Comisia de evaluare. 

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

* * 

10) Vă supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local al 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, al anului 2020. 

Dl. contabil Costea Marian prezintă temeiul legal și motivează necesitatea 

utilizării unor sume din excedentul bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, 

județul Buzău, al anului 2020, pentru secțiunea de Dezvoltare, acestea vizând 

și finanțarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, aflate în curs de 

implementare. 

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, 

   Prof. Nicolae TRIȘCAȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SECRETARUL GENERAL 

        AL COMUNEI GLODEANU SĂRAT, 

      Corina CAZACU 

 

 

 

 

 

 Redactat: Ciupitu Elena 


