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ROMANIA 
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PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi  16 noiembrie 2021, orele 1100,  cu ocazia    

ședinței extraordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,   

județul Buzău 

 
 
 
 Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 50/10.11.2021 emisă de Primarul 

Comunei Glodeanu Siliștea, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local 

al comunei Glodeanu Siliștea, judetul Buzău, orele 1100. 

 La lucrările ședinței au fost prezenți 13 consilieri locali, din totalul celor 13 

consilieri in funcție. Sunt prezenti cei doi delegati satesti, doamna Dinu Luminita si 

domnul Gheorghe Marcel. 

 La ședință participă fără drept de vot, domnul Popescu Gabriel, primarul 

Comunei Glodeanu Siliștea și domnul Ioniță Adrian, secretarul general al comunei. 

 Ședința este publică, participă un număr de 3 persoane, reprezentanți ai 

cetățenilor din satele componente ale comunei Glodeanu Siliștea.  

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a fost adus la cunoștință publică 

in termen legal de către domnul Ioniță Adrian, secretarul general al comunei, prin 

intermediul avizierului  și site-ul instituției și cuprinde următoarele : 

 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea IV a bugetului local de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau.  

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 
 

Lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Glodeanu Siliștea 

sunt deschise de către domnul Ioniță Adrian, secretarul general al comunei, care 

anunță ca ședința este legal constituită, fiind convocată in termen legal prin dispoziția 

primarului, apoi anunță cvorumul ședinței. 

Domnul Ioniță Adrian, secretarul general al comunei: 

,,Bună-ziua, domnilor consilieri. Din numărul total de 13 membri ai Consiliului 

local, sunt prezenți 13 consilieri locali.’’  
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Domnul secretar Adrian Ionita supune aprobării procesul verbal al ședinței 

ordinare din 28 octombrie 2021, cu mențiunea ca acesta a fost semnat de către 

președintele de ședință și secretarul general al comunei, afișat in termen la avizierul 

instituției și postat pe site-ul oficial al comunei, care este aprobat in unanimitate.  

 Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate de voturi a 

consilierilor prezenti.  

  Presedintele de sedinta, domnul Ghita Florentin propune să nu se mai dea 

citire materialelor aflate pe ordinea de zi, ci să se poarte discuții pe marginea 

acestora, întrucat au fost studiate și dezbătute in ședinta pe comisii de specialitate. 

Se supune la vot propunerea, fiind aprobată în unanimitate. 

Se trece la ordinea de zi aprobată. 

Referitor la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, privind rectificarea IV 

a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Glodeanu 

Siliștea, judetul Buzău, domnul primar Popescu Gabriel invită pe domnul contabil 

Avrigeanu Marian pentru a prezenta detalii cu privire la rectificarea bugetara de astăzi. 

Domnul contabil prezintă proiectul hotararii si raportul compartimentului 

contabilitate cu obiectivele ce privesc rectificarea bugetara propusa : ,,s-au mai 

diminuat din alte capitole si s-a prevazut suma necesara pentru demararea sapaturilor 

la construirea caminului cultural din satul Glodeanu Silistea’’. 

Domnul primar Popescu Gabriel face cunoscut ca a fost emis ordinul de 

incepere a lucrarilor incepand cu data de 8.11.2021 de catre CNI. 

Domnul secretar general Ionita Adrian - ,,legat de acest obiectiv de investitii au 

fost emise mai multe HCL si altele au suportat modificari. Astazi se aproba rectificarea 

bugetara pentru punerea in aplicare HCL nr. 11/29.03.2019 – cheltuieli si servicii 

decontate de UAT Comuna Glodeanu Silistea.’’  

Domnul primar - ,,sapaturile si bransamentele se sustin financiar de primarie. 

Termenul de executie este de 12 luni. In afara de sumele prevazute pentru sapaturile 

la demararea lucrarilor pentru construirea caminului cultural, au fost prevazuti bani 

pentru achizitionarea unei mochete cauciucate pentru sala de sport de la Scoala 

Vacareasca’’.  

Se solicita inscrierea la cuvant, pe marginea proiectului initiat.  

Referitor la rectificarea bugetara nr. IV nu sunt observații sau comentarii, fapt 

pentru care proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. 

 Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă. 

Ordinea de zi s-a epuizat. 
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În incheiere, domnul Ghita Florentin, președintele ședinței, declară închise 

lucrările ședinței ordinare de astăzi, mulțumind pentru colaborare. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, in 2 (două) exemplare, 

spre cele legale. 

 

NOTĂ : 

S-au respectat prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL 
 
      GHITA FLORENTIN        IONITA ADRIAN 
 
         ________________                                    _______________ 
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