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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 10 februarie 2022 

 

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

Președinte, Maican Ion. 

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

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

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

Voicu Vasile. 

La lucrările şedinţei mai participă: Stoica Neculai – primarul comunei, 

Cazacu Corina – secretar general, Costea Marian și Postelnicu Aurel – 

inspectori în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău și Ciufu Claudiu Marius – referent. 

Consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Primarului Comunei Glodeanu Sărat nr. 28/3 februarie 2022 iar sedința de 

avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 8 februarie 2022, ora 

10,00. 

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 alegerea Președintelui de sedintă al Consiliului 

local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău pentru ședințele din lunile  

martie, aprilie și mai 2022; 

2) proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2022; 

3) proiect de hotărâre pentru stabilirea unor mandate speciale 

reprezentantului comunei Glodeanu Sărat în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”; 

4) proiect de hotărâre privind acordul UAT comuna Glodeanu Sărat în 

vederea racordării sistemelor de canalizare ale comunelor Amaru, județul 

Buzău și Mihăilești, județul Buzău, la sistemul de canalizare al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
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5) proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

actualizați ai proiectului „Înființare sistem de canalizare în comuna 

Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

6) proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

contractual din aparatul de specialitate și din cadrul serviciilor publice 

aflate în subordinea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul 

Buzău; 

7) proiect de hotărâre privind stabilirea preţului la apa livrată 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 13 voturi „pentru”. 

 

* 

* * 

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

privind alegerea Președintelui de sedintă al Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău pentru ședințele din lunile  martie, 

aprilie și mai 2022 . 

Este propus dl. consilier local Rusu Teodor. 

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și o 

abținere a persoanei propuse, fiind astfel adoptată hotărârea nr. 12/2022. 

 

* 

* * 

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

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău, pentru anul 2022.  

Dl. contabil Costea Marian prezintă detaliat proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2022, 

precum și temeiul legal în virtutea căruia autoritatea deliberativă își exercită 

atribuțiile.  

Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” și o 

abținere, fiind astfel adoptată hotărârea nr. 13/2022. 

Dl. Trișcaș Nicolae nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 alin. (1) 
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lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completărle ulterioare. 

* 

* * 

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

privind pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului 

comunei Glodeanu Sărat în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”. 

Dl viceprimar Duță Florin, prezintă proiectul de hotărâre. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 14/2022. 

* 

* * 

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

privind acordul UAT comuna Glodeanu Sărat în vederea racordării 

sistemelor de canalizare ale comunelor Amaru, județul Buzău și 

Mihăilești, județul Buzău, la sistemul de canalizare al comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 15/2022. 

* 

* * 

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

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai 

proiectului „Înființare sistem de canalizare în comuna Glodeanu Sărat, 

județul Buzău”. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 16/2022. 

 

* 

* * 

 

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

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 

aparatul de specialitate și din cadrul serviciilor publice aflate în 

subordinea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 17/2022. 
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* 

* * 

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

privind 7) proiect de hotărâre privind stabilirea preţului la apa livrată în 

comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 18/2022. 

 

* 

* * 

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

 

Preşedinte de ședință, 

   Ion MAICAN 

 

 

 

 

 

 

      Secretarul general 

        al comunei Glodeanu Sărat, 

      Corina CAZACU 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Claudiu – Marius CIUFU 


