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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 26 februarie 2021 

 

Lucrările şedinţei încep la ora 8,00 și sunt deschise de către dl. 

Președinte, prof. Nicolae Trișcaș. 

La şedinţă participă: Ciupitu Mircea – Marius, Duță Florin, Globașu Aurel, 

Maican Ion, Mușat George – Doru, Nancu Dănuț – Meltiade, Pană Cristian,  

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. 20/19 februarie 2021 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 23 februarie 2021, ora 

10,00. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

* 

 

Pentru şedinţa de astăzi, Președintele de ședință supune aprobării următoarea 

ordine de zi: 

1) proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție „Înființare rețea inteligentă de distribuție 

a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

2) proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  în 

vederea implementării proiectului de investiție „Înființare rețea 

inteligentă de distribuție a gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, 

județul Buzău”; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 

2020”, la care comuna Glodeanu Sărat este membru asociat; 

4) proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 

lunie martie, aprilie și mai 2021; 

5) probleme ale activității curente. 
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* 

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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale 

în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

Dl. Costea Marian prezintă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție „Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în 

comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

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 „împotrivă”. 

 

* 

* * 

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

privind aprobarea Acordului de parteneriat  în vederea implementării 

proiectului  de investiție „Înființare rețea inteligentă de distribuție a 

gazelor naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”.  

Secretarul general prezintă temeiul legal al Acordului, precum și necesitatea 

și oportunitatea încheierii parteneriatului cu comunele Mihăilești și Florica în 

vederea promovării spre finanțare a proiectului de investiție.  

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

* 

* * 

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

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna 

Glodeanu Sărat este membru asociat. 

Dl viceprimar Duță Florin, prezintă motivele care impun modificarea Actului 

Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ 

BUZĂU 2020. 

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

* * 

 

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

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunie martie, aprilie și 

mai 2021. 

Președintele de ședință, dl. Trișcaș Nicolae, invită consilierii locali să facă 

propuneri. Este propus dl. consilier local Simion Ionel.  

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și o 

abținere, a persoanei nominalizate. 

* 

* * 

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 


