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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 15 aprilie 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, Maican Ion, 

Mușat George – Doru, Nancu Dănuț – Meltiade, Pană Cristian,  Rusu Teodor, 

Simion Ionel, Simion Marin, Trișcaș Nicolae și Voicu Vasile.                                   

Absentează de la lucrările ședinței consilierii locali Rusu Marin și Globașu 

Aurel. 

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. 56/7 aprilie 2021 iar sedința de avizare 

a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 13 aprilie 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 bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 

2021, inițiator – primarul comunei Glodeanu Sărat; 

2) proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Glodeanu 

Sărat nr. 64/23 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale la nivelul UAT Comuna Glodeanu Sărat, pentru anul 

2021, care vizează actualizarea, prin raport de evaluare, a valorii 

impozabile a clădirilor care au destinația de sedii sau puncte de lucru 

ale societăților comerciale, o dată la 5 ani, anterior fiind o dată la 3 

ani (modificare survenită ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 

296/2020 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal), inițiator 

– primarul comunei Glodeanu Sărat; 
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3) 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 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2021, inițiator – primarul 

comunei Glodeanu Sărat. 

I se dă cuvântul dlui. Costea Marian, care prezintă detaliat proiectul bugetului 

de venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat pentru anul 2021. 

Primarul comunei, dl. Stoica Neculai, prezintă propunerile de investitii, în 

vederea realizării, pentru anul în curs, în considerarea necesităților identificate 

la nivel local și a propunerilor făcute de consilierii locali, care se regăsesc și în 

Programul anual al achizițiilor pentru anul 2021. 

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

 

* 

* * 

 

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

privind modificarea și completarea HCL Glodeanu Sărat nr. 64/23 

decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul 

UAT Comuna Glodeanu Sărat, pentru anul 2021, care vizează 

actualizarea, prin raport de evaluare, a valorii impozabile a clădirilor care 

au destinația de sedii sau puncte de lucru ale societăților comerciale, o 

dată la 5 ani, anterior fiind o dată la 3 ani (modificare survenită ca 

urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și 

completarea Codului Fiscal), inițiator – primarul comunei Glodeanu 

Sărat.  

Președintele de ședință dă cuvântul primarului comunei, dl. Stoica Neculai, 

care prezintă modificările legislative din cursul anului 2020, respectiv intrarea 

în vigoare a Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Codului 

Fiscal, aplicabile din anul 2021, care vizează actualizarea, prin raport de 

evaluare, a valorii impozabile a clădirilor care au destinația de sedii sau puncte 

de lucru ale societăților comerciale, o dată la 5 ani, anterior fiind o dată la 3 

ani. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactat: Ciupitu Elena 


