ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GLODEANU SILISTEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31 octombrie 2017, orele 1100, cu ocazia
sedintei extraordinare a Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea,
judetul Buzau
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 187/27 octombrie 2017 emisa de
Primarul Comunei Glodeanu Silistea, a fost convocata sedinta extraordinara a
Consiliului Local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau.
La lucrarile sedintei

extraordinare au fost prezenti 13 consilieri locali, din

totalul celor 13 consilieri in functie.
La sedinta participa, fara drept de vot domnul Popescu Gabriel, primarul
Comunei Glodeanu Silistea si domnul Ionita Adrian, secretarul comunei.
Sedinta este publica, participa un numar de 2 invitati, reprezentanti ai
cetatenilor din satele componente ale comunei.
Proiectul ordinii de zi al sedintei extraordinare a fost adus la cunostinta publica
in termen legal de catre domnul Ionita Adrian, secretarul comunei, prin intermediul
avizierului institutiei si cuprinde urmatoarele :
1.

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii a IV-a a bugetului local al a
Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 2017;
Initiator,
Primar, Popescu Gabriel
Lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Glodeanu Silistea

sunt deschise de catre domnul Ionita Adrian, secretarul comunei, care anunta ca
sedinta este legal constituita, fiind convocata in termen legal prin dispozitia primarului,
apoi anunta cvorumul sedintei.
Domnul Ionita Adrian, secretarul comunei:
,,Buna-ziua, domnilor consilieri. Din numarul total de 13 membri ai Consiliului
local, sunt prezenti 13.’’
Domnul Ghita Florentin, presedintele

sedintei, supune aprobarii

procesul

verbal al sedintei ordinare din data de 19 octombrie 2017, cu mentiunea ca acesta a
fost semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei si afisat in termen
la avizierul institutiei, care este aprobat in unanimitate.
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Presedintele de sedinta propune sa nu se mai dea citire materialelor aflate pe
ordinea de zi, ci doar sa se poarte discutii pe marginea acestora, intrucat au fost
studiate si dezbatute in sedintele pe comisii de specialitate, proiectul de hotarare
primind aviz favorabil in acest sens. Se supune la vot propunerea, fiind aprobata in
unanimitate.
Referitor la proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, domnul primar invita
pe domnul contabil Marian Avrigeanu sa faca cunoscute modificarile pe care le
suporta bugetul local cu ocazia acestei rectificari.
Domnul contabil da lamuriri, subliniind principalele obiective care reprezinta
rectificarea bugetara facuta si aici mentioneaza : suplimentarea sumei pentru
achizitionarea

de

lampi

LED

pentru

reabilitarea

iluminatului

public,

pentru

achizitionarea a 1000 bucati pubele. Deasemenea se suplimenteaza sume pentru
construirea unui uruitor si pentru achizitionarea unui tractor.
Domnul primar face cunoscut ca se vor achizitiona lampi LED si vor fi montate
pe fiecare stalp din satele Corbu, Casota, Vacareasca, Cirligu Mare si Cirligu Mic,
urmand ca anul viitor sa se achizioneze si sa se monteze si in celelalte sate.
Cum actualul tractor este vechi si se defecteaza mereu, s-a hotarat la
achizitionarea unui tractor nou cu lama de zapada.
Referitor la achizitionarea de pubele, pentru inceput vor fi achizitionate 1000
bucati pubele si vor fi distribuite fiecarei gospodarii locuite din toate satele
componente.
Domnul consilier Tudose Ion solicita ca in momentul in care se distribuie
pubelele sa se faca cunoscut si ce fel de gunoi trebuie sa scoata cetatenii, intrucat
are cunostinta ca nu se scoate doar gunoi menajer.
Domnul primar ,,avem afise care vor multiplicate si afisate, dar vor fi distribuite
si odata cu pubelele’’.
Nu sunt alte obiectii sau discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi.
In incheiere, domnul Ghita Florentin - presedintele sedintei, declara inchise
lucrarile sedintei extraordinare de astazi, multumind pentru colaborare .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 2 (doua) exemplare,
spre cele legale.
NOTA :

S-au respectat prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
GHITA FLORENTIN

SECRETARUL COMUNEI
GLODEANU SILISTEA
IONITA ADRIAN
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