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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLODEANU SĂRAT 

 

PROCES - VERBAL 

încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Glodeanu Sărat din data de 28 decembrie 2021 

 

Lucrările şedinţei încep la ora 9,00 și sunt deschise de către dl. Președinte, 

Maican Ion. 

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 Marin, Trișcaș Nicolae și Voicu Vasile.                                

Absentează de la lucrările ședinței consilierul local Simion Ionel. 

La lucrările şedinţei mai participă: Stoica Neculai – primarul comunei 

Glodeanu Sărat, Costea Marian – inspector contabil, Postelnicu Iuliana - 

Valentina – inspector, înlocuind secretarul comunei, 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. 186/23 decembrie 2021 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 24 decembrie 2021, ora 

9,00. 

Se face precizarea, de către președintele de ședință, că motivele care au 

impus caracterul extraordinar al ședinței au fost determinate de data la care au 

fost transmise următoarele documente: avizul conform al Inspectoratul Școlar 

Județean Buzău, nr. 18422/21 decembrie 2021, înregistrat la Primăria comunei 

Glodeanu Sărat sub nr. 10027/22 decembrie 2021, respectiv adresa AJFP Buzău 

nr. 114638/22 decembrie 2021, înregistrată la Primăria comunei Glodeanu Sărat 

sub nr. 10069/23 decembrie 2021. 

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

 

* 

 

Președintele de ședință supune aprobării următoarea ordine de zi: 

1) proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, inițiator dl. Stoica 

Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 

2) proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna Glodeanu 

Sărat, județul Buzău, pentru anul școlar 2022 – 2023; 

3) probleme ale activității curente. 
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* 

Președintele supune aprobării ordinea de zi. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi „pentru”. 

 

* 

* * 

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

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat, la nivelul UAT Comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 

școlar 2022 – 2023. 

Se prezintă proiectul de hotărâre inițiat, precum și Avizul conform nr. 18422/21 

decembrie 2021, înregistrat la Primăria Comunei Glodeanu Sărat sub nr. 

10.027/22 decembrie 2021, emis de către Inspectoratul Județean Școlar Buzău, 

pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din unitatea 

administrativ-teritoarială comuna Glodeanu Sărat în anul școlar 2022 – 2023, 

emis în temeiul OME nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile 

de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 

– 2022. 

 

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

abținere, fiind adoptată hotărârea nr. 54/2021. 

 

Dl. Trișcaș Nicolae nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. 

d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completărle ulterioare. 

 

* 

* * 

 

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

rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău. 

Dl. Costea Marian prezintă adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Buzău prin care sunt repartizate sumele alocate comunei Glodeanu Sărat, 

proiectul de hotărâre, precum și motivele care au stat la baza inițierii acestuia, 

respectiv publicarea în Monitorul Oficial nr. 1206/20 decembrie 2021 a Hotărârii 
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Guvernului nr. 1264/20 decembrie2021 privind alocarea unei sume din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale. 

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

abținere, fiind adoptată hotărârea nr. 55/2021. 

Dl. Trișcaș Nicolae nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) lit. 

d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completărle ulterioare. 

 

* 

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

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

   Ion MAICAN 

 

 

 

 

 

    p.  SECRETARUL GENERAL 

        AL COMUNEI GLODEANU SĂRAT, 

 

       Iuliana – Valentina POSTELNICU 

 

 

 

 

 

 

 Redactat: Claudiu – Marius CIUFU 


