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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 mai 2021 

 

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

Președinte, Ionel Simion. 

La şedinţă participă: Duță Florin, Mușat George – Doru, Nancu Dănuț – 

Meltiade, Pană Cristian,  Rusu Marin, Rusu Teodor, Simion Ionel, Simion 

Marin, Trișcaș Nicolae și Voicu Vasile.                                   

Absentează de la lucrările ședinței consilierii locali Ciupitu Mircea – 

Marius, Globașu Aurel și Maican Ion. 

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. 70/21 mai 2021 iar sedința de avizare 

a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 25 mai 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 proiectului şi a cheltuielilor 

legate de proiectul „Achiziția de echipamente din domeniul 

tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 

necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar, Comuna Glodeanu Sărat, Județul 

Buzău”- inițiator primarul comunei Glodeanu Sărat; 

2) proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de sedință pentru 

ședintele din lunile iunie, iulie și august 2021; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pe 

trimestrul I, anul 2021; 
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4) proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău; 

5) proiect de hotărâre privind completarea HCL Glodeanu Sărat nr. 14 

din 27 aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al târgului săptămânal și al pieței de legume din 

comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

6) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a 

normelor din domeniul edilitar-gospodăresc; 

7) proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 48/24 

septembrie 2020 privind aprobarea implementării proiectului 

„Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 

echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție 

medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, 

necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 

în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

8) probleme ale activității curente. 

 

* 

 

Președintele supune aprobării ordinea de zi. 

Supusă la vot, ordinea de zi , a fost aprobată cu 10 de voturi „pentru”. 

 

* 

* * 

1) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Achiziția de 

echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi 

cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Glodeanu 

Sărat, Județul Buzău”- inițiator primarul comunei Glodeanu Sărat. 

I se dă cuvântul dnei. Cazacu Corina, care are calitatea de manager de proiect, 

care prezintă detaliat categoriile de cheltuieli aferente proiectului „Achiziția de 

echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Glodeanu Sărat, Județul 

Buzău”, promovat spre finanțare în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014 - 2020. 
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Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

 

2) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

alegerea Președintelui de sedintă pentru ședintele din lunile iunie, iulie 

și august 2021. 

Președintele de ședință invită consilierii locali să facă propuneri. 

Președinte de sedintă pentru ședintele din lunile iunie, iulie și august 2021 

este propus dl. consilier local Nancu Dănuț – Meltiade. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

 

3) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău, pe trimestrul I, anul 2021. 

I se dă cuvântul dlui. Contabil, Costea Marian, care prezintă detaliat execuția 

bugetară pentru trimestrul I a anului 2021. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

 

4) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

I se dă cuvântul dnei. Cazacu Corina, secretarul general al comunei, care 

prezintă motivele care stau la baza modificărilor intervenite în structura 

organizatorică a aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu 

Sărat. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”.  
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* 

* * 

 

5) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

completarea HCL Glodeanu Sărat nr. 14 din 27 aprilie 2012 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al târgului 

săptămânal și al pieței de legume din comuna Glodeanu Sărat, județul 

Buzău. 

I se dă cuvântul dlui. Duță Florin, viceprimarul comunei, care prezintă 

argumentele care justifică completarea HCL Glodeanu Sărat nr. 14 din 27 

aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

târgului săptămânal și al pieței de legume din comuna Glodeanu Sărat, județul 

Buzău. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

 

6) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

Regulamentului de aplicare a normelor din domeniul edilitar-

gospodăresc. 

I se dă cuvântul dlui. Duță Florin, viceprimarul comunei, care prezintă 

Regulamentul de aplicare a normelor din domeniul edilitar-gospodăresc, în 

contextul păstrării ordinii, protecția mediului, a apelor, protecția solului 

precum și gestionarea deșeurilor precum și sancțiuni pentru nerespectarea 

măsurilor stabilite prin Regulament. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 10 voturi „pentru”.  

 

* 

* * 

 

7) Supunem dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea HCL nr. 48/24 septembrie 2020 privind 

aprobarea implementării proiectului „Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști 

de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de 

acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-
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Cov-2 în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

I se dă cuvântul dnei. Cazacu Corina, managerul de proiect, care prezintă 

detaliat categoriile de cheltuieli aferente proiectului promovat spre finanțare 

în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, precum 

și a considerentelor care impun modificarea HCL Glodeanu Sărat nr. 48/24 

septembrie 2020, raportat la condițiile impuse prin Ghidul de finanțare. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 10 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 


