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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 28 ianuarie 2022 

 

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

Președinte, Maican Ion. 

La şedinţă participă: Duță Florin, Globașu Aurel, Maican Ion, Mușat 

George – Doru, Nancu Dănuț – Meltiade, Rusu Marin, Rusu Teodor, Simion 

Ionel, Simion Marin, Trișcaș Nicolae,                                           Voicu Vasile. 

Absentează motivat de la lucrările ședinței dl. consilier local, Pană Cristian 

și nemotivat dl. consilier local Ciupitu Mircea – Marius. 

La lucrările şedinţei mai participă: Stoica Neculai – primarul comunei 

Glodeanu Sărat, Ciufu Claudiu Marius – referent, Costea Marian și Postelnicu 

Iuliana - Valentina – inspectori în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău și Cazacu Corina – secretarul general 

al comunei Glodeanu Sărat. 

Consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Primarului Comunei Glodeanu Sărat nr. 12 din data de 19 ianuarie 2022 iar 

sedința de avizare a proiectelor de hotărâri a avut loc în data de 26 ianuarie 

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 aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 

intres local ce vor fi executate în anul 2022 de către persoanele majore, 

apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social; 

2) proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a 

Serviciilor Sociale la nivelul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, 

pentru perioada 2022 – 2023; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind 

serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local; 

4) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate 

Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, 
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precum și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul  

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

5) proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2021;  

6) proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor aferente  anului 

2022, pentru Comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local al Comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, către Asociaţia Comunelor din România; 

7) proiect de hotărâre privind validarea Dispozitiei nr. 2/2022 privind 

acoperirea definitivă a excedentului anilor precedenți; 

8) proiect de hotărâre privind aprobarea utizarii execedentul anului 2021;  

9) proiect de hotărâre privind modificarea componenței echipei  mobile 

pentru combatrea violenței domestice, aprobată prin HCL 14/28 februarie 

2019;  

10) proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului pentru acoperirea 

golului temporar de casă la secțiunea funcționare a bugetului activităților 

finanțate integral din venituri proprii și subvenții, sursa F din cadrul 

bugetului propriu al serviciului „Consiliul local Glodeanu Sărat – Serviciul 

Apă”;   

11) proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv 

în vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite 

din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

12) 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 contului de execuție al bugetului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2021. 

Proiectul de hotărâre și anexele a fost prezentat detaliat de către dl. Costea 

Marian. Supus la vot, a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”, fiind astfel adoptată 

hotărârea nr. 1/2022. 

 

* 
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* * 

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

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat 

nr. 14/2019 pentru constituirea echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău.  

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

abținere, fiind astfel adoptată hotărârea nr. 2/2022. 

* 

* * 

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

privind aprobarea plăţii cotizaţiilor aferente  anului 2022, pentru 

Comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local al Comunei Glodeanu Sărat, 

județul Buzău, către Asociaţia Comunelor din România. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 3/2022. 

* 

* * 

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

privind Planului de acțiuni și lucrări de intres local ce vor fi executate în 

anul 2022 de către persoanele majore, apte de muncă, din familiile 

beneficiare de ajutor social. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 4/2022. 

* 

* * 

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

privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la 

nivelul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru perioada 2022 – 

2023. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 5/2022. 

 

* 

* * 

 

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

privind planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate 
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și/sau finanțate din bugetul local. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 6/2022. 

 

* 

* * 

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

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum și a Cartei 

drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul  comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 7/2022. 

 

* 

* * 

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

privind aprobarea aprobarea utizarii execedentul anului 2021. 

Dl. Costea Marian prezintă detaliat propunerile pentru utilizarea 

excedentului bugetului local, aferent anului 2021. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 8/2022. 

* 

* * 

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

privind aprobarea validării Dispozitiei nr. 2/2022 privind acoperirea 

definitivă a excedentului anilor precedenți. 

Dl. Costea Marian, prezintă detaliat proiectul de hotărâre. 

Supus la vot, a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”, fiind astfel adoptată 

hotărârea nr. 9/2022. 

* 

* * 

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

privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv în vederea 

depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini 

şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
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Proiectul de hotărâre, supus la vot, a fost aprobat cu 11 voturi „pentru”, fiind 

astfel adoptată hotărârea nr. 10/2022. 

* 

* * 

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

privind utilizarea excedentului pentru acoperirea golului temporar de 

casă la secțiunea funcționare a bugetului activităților finanțate integral 

din venituri proprii și subvenții, sursa F din cadrul bugetului propriu al 

serviciului „Consiliul local Glodeanu Sărat – Serviciul Apă”. 

Dl. Costea Marian prezintă situația financiara a Serviciului public de apă. 

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

astfel adoptată hotărârea nr. 11/2022. 

 

* 

* * 

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 


