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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 noiembrie  2021 

 

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

Pană Cristian. 

La şedinţă participă consilierii locali: Ciupitu Mircea – Marius, Duță Florin, 

Globașu Aurel, Mușat George – Doru, Maican Ion, Nancu Dănuț – Meltiade, Pană 

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

și Voicu Vasile.                                

La lucrările şedinţei mai participă: Stoica Neculai – primarul comunei 

Glodeanu Sărat, Costea Marian – inspector contabil, Postelnicu Aurel – inspector 

taxe și impozite locale, Cazacu Corina – secretarul general al comunei Glodeanu 

Sărat, Ciufu Claudiu – Marius – referent în cadrul aparatului de specialitate. 

Consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Primarului Comunei Glodeanu Sărat nr. 159/19 noiembrie 2021 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 26 noiembrie 2021, ora 

9,30. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

* 

Președintele de ședință supune aprobării următoarea ordine de zi: 

1) proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de sedintă al Consiliului 

local al Comunei Glodeanu Sărat pentru ședințele din lunile decembrie 

2021, ianuarie și februarie 2022; 

2) proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum 

și a taxelor speciale, la nivelul comunei Glodeanu Sărat, pentru anul 2022; 

3) probleme ale activității curente. 

* 

Președintele supune aprobării ordinea de zi. 

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

* 

* * 

1) Se supune dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Glodeanu 

Sărat pentru lunile decembrie 2021, ianuarie și februarie 2022. 

Dl. consilier local Simion Marin îl propune președinte de ședință pentru lunile 

decembrie 2021, ianuarie și februarie 2022 pe dl. Maican Ion. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 13 voturi „pentru”, fiind 
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astfel adoptată hotărârea nr. 48/2021.  

 

* 

* * 

2) Se supune dezbaterii, în vederea aprobării, proiectul de hotărâre privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, la 

nivelul comunei Glodeanu Sărat, pentru anul 2022. 

Dl. Postelnicu Aurel, inspector în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, 

Impozite și Taxe Locale, prezintă propunerile privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale, precum și a taxelor speciale, la nivelul comunei Glodeanu Sărat, 

pentru anul 2022. 

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

astfel, adoptată hotărârea nr. 49/2021.  

* 

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

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

   Cristian PANĂ 

 

 

 

 

 

      SECRETARUL GENERAL 

        AL COMUNEI GLODEANU SĂRAT, 

      Corina CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 Redactat: Claudiu – Marius CIUFU 


