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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 martie 2021 

 

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

Președinte, Ionel Simion. 

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

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

Rusu Teodor, Simion Ionel, Simion Marin, Trișcaș Nicolae.                                   

Absentează de la lucrările ședinței consilierii locali Rusu Marin și 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. 38/24 martie 2021 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 29 martie 2021, ora 

14,00. 

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 

actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea căminului cultural din sat Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu 

Sărat, județul Buzău”, gestionat de Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” S.A. 

2) proiect de hotărâre privind mentinerea prevederilor existente pentru 

Comuna Glodeanu Sărat in Programul județean de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate, aferent județului Buzău, care este valabil 

pana la 31.12.2021; 

3) proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii si 

derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru 

pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor - cadru  

de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente 

Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023, pentru 
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anii scolari 2021 - 2022 și 2022 - 2023, de catre Comuna Glodeanu 

Sărat, județul Buzău; 

4) probleme ale activității curente. 

* 

Președintele supune aprobării ordinea de zi. 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 11 voturi „pentru”. 

 

* 

* * 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul 

de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural 

din sat Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, 

gestionat de Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. 

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

investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din sat 

Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, gestionat de 

Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

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

privind menținerea prevederilor existente pentru comuna Glodeanu 

Sărat în Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii 

regulate, aferent județului Buzău, care este valabil pana la 31.12.2021.  

Primarul comunei, dl. Stoica Neculai, prezintă motivele care impun mentinerea 

prevederilor existente pentru Comuna Glodeanu Sărat in Programul județean 

de transport rutier de persoane prin servicii regulate, aferent județului Buzău, 

care este valabil pana la 31 decembrie 2021. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

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

privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia 

produselor, precum si a contractelor/acordurilor - cadru  de prestare a 
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serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului 

pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023, pentru anii scolari 

2021 - 2022 și 2022 - 2023, de catre Comuna Glodeanu Sărat, județul 

Buzău. 

Primarul comunei, dl. Stoica Neculai, prezintă motivele pentru care propune 

neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a 

contractelor/acordurilor - cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea 

măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 

2017 - 2023, pentru anii scolari 2021 - 2022 și 2022 - 2023, de către comuna 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, urmând ca organizarea procedurilor de 

achiziție să fie derulate de către Consiliul Județean Buzău. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

* 

* * 

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

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

   Ionel SIMION 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SECRETARUL GENERAL 

        AL COMUNEI GLODEANU SĂRAT, 

      Corina CAZACU 
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