
Pag. 1 / 5 
 

 
ROMANIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA GLODEANU SILIȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi  22 aprilie 2021, orele 1100,  cu ocazia    

ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,   

județul Buzău 

 
 
 Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 24/15.04.2021 emisă de Primarul 

Comunei Glodeanu Siliștea, a fost convocată ședința ordinară 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.  

 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 4 persoane, reprezentanți ai 

cetățenilor din satele componente ale comunei.  

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare 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 aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu 
Silistea, judetul Buzau, pentru anul 2021; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO Buzau 2009’’ la care comuna 
Glodeanu Silistea este membru asociat; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentelor pentru depozitarea 
gunoiului de grajd si a deseurilor provenite din demolarea constructiilor; 
 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

4. Proiect de hotarare cu privire la amplasarea statiilor publice de transport in 
comun existente pe teritoriul UAT Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
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Lucrările ședinței ordinare 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.’’  

Domnul secretar Adrian Ionita supune aprobării procesul verbal al ședinței 

ordinare din 31 martie 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.  

De asemenea, domnul secretar reaminteste consilierilor locali obligatia 

acestora de a intocmi raportul anual de activitate si depunerea declaratiilor de avere si 

de interese pentru anul 2020, in termenul legal. 

Se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi. 

Intrucat mandatul domnului Banica Dan-Viorel s-a incheiat, domnul secretar 

general Adrian Ionita solicita propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta 

pentru perioada aprilie – iunie 2021. 

Domnul Gutu Tiberiu propune pe domnul Costache Gheorghe. 

Nu mai sunt alte propuneri, astfel ca propunerea facuta se supune la vot, 

domnul Costache Gheorghe fiind ales presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 

luni, cu unanimitate de voturi. 

Domnul Costache Gheorghe multumeste pentru increderea acordata si 

propune să nu se mai dea citire materialelor aflate pe ordinea de zi, ci doar 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 primul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi, proiect hotarare 

privind aprobarea bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru 

anul 2021, domnul primar al comunei, Popescu Gabriel, solicita domnului contabil sa 

prezinte proiectul bugetului initiat. 

Domnul contabil Avrigeanu Marian, prezinta din ce este construit bugetul anului 

2021 in conformitate cu prevederile Codului fiscal si in concordanta cu sumele alocate 

de catre Agentia Judeteana Fiscala Buzau. Da citire listei de investitii propusa pentru 
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anul 2021, care cuprinde continuarea investitiilor incepute in anii anteriori, respectiv 

continuarea proiectului de infiintare canalizare pentru satele Carligu Mic, Carligu Mare, 

Vacareasca, Casota si Corbu, terminarea construirii Gradinitei din satul Cotorca, prin 

dotarea cu centrala termica si imprejmuire, pietruire in piata agroalimentara, reparatii 

exterioare la scoli, construirea unui parc pentru copii, construirea unui teren sintetic in 

satul Vacareasca, alocare sume pentru acordarea de burse pentru elevi, etc. 

Domnul secretar face cunoscut ca bursele sunt stabilite de la bugetul de stat la 

cuantumul de 100 lei/luna, suma care poate fi marita, daca sunt alocati bani, din 

bugetul local. Principala conditie pentru acordarea burselor este media 10 la purtare. 

Domnul contabil face precizarea ca bugetul anului 2021 este mai mic fata de 

anul 2020 cu 600.000 lei. In cursul anului se vor face rectificari pentru asistentii 

personali sau burse. 

Se solicita inscrierea la cuvant, intrebari sau observatii. 

Domnul Costache Gheorghe intreaba care este stadiul proiectului de 

canalizare ? 

Domnul primar - ,,avem SF si cerere de finantare formulata la CNI, asteptam 

acordarea finantarii.’’ 

In continuare, domnul Costache Gheorghe intreaba care este locatia pe care se 

va construi terenul multisport. 

Domnul primar - ,,in curtea scolii Vacareasca, daca va fi spatiu, sau pe terenul 

de sport mare. Se vor face masuratori, dar trebuie sa tinem cont de copiii de la scoala, 

locatia din curtea scolii fiind cea mai buna din acest punct de vedere.’’ 

Nu mai sunt intrebari sau observatii. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt 

abtineri sau voturi impotriva. 

Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

,,ECO Buzau 2009’’ la care comuna Glodeanu Silistea este membru asociat. 

Domnul secretar general Adrian Ionita - ,,dupa cum stiti, din anul 2009 facem 

parte din aceasta asociatie si de cate ori apar modificari asupra actului constitutiv, 

trebuie sa emitem hotarare de consiliu local. Deocamdata suntem la nivel de 

constituire, pe hartie, nu avem nicio realizare la nivel de asociatie. 

Nu sunt intrebari sau observatii. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt 

abtineri sau voturi impotriva. 
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 Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

amplasamentelor pentru depozitarea gunoiului de grajd si a deseurilor provenite din 

demolarea constructiilor. 

 Domnul primar Popescu Gabriel - ,,acest proiect de hotarare este initiat ca 

urmare a controlului Garzii de Mediu Buzau, cand am fost sanctionati cu amenda 

pentru deseurile menajere gasite la platforma de gunoi din Glodeanu Silistea. Se 

stabileste ca amplasament platforma din satul Glodeanu Silistea pentru depozitarea 

doar a gunoiului de grajd, iar in spatele duzilor mari din satul Cotorca pentru deseurile 

provenite din demolari. Restul deseurilor menajere si reciclabile se vor preda conform 

contractului catre Rer Sud Buzau. La aceste doua locatii trebuie sa se duca strict cele 

doua tipuri de deseuri: gunoi de grajd si deseuri rezultate din demolari, fara lemne, 

cuie, pamant. 

 Domnul Costache Gheorghe intreaba unde vor depozita acelasi tip de deseuri 

cetatenii din Vacareasca? Propune ca locatie in zona CAP Vacareasca unde este 

betonat. 

 Domnul primar ,,se va amenaja o platforma de gunoi de grajd. Locatia propusa 

nu respecta conditiile impuse de mediu, deoarece este prea aproape de sat. Se va 

gasi o locatie care sa indeplineasca conditiile impuse.’’ 

Nu mai sunt intrebari sau observatii in acest sens, astfel ca proiectul de 

hotarare se supune la vot și este aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abtineri sau 

voturi impotriva. 

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind amplasarea 

statiilor publice de transport in comun existente pe teritoriul UAT Glodeanu Silistea, 

judetul Buzau. 

Domnul secretar Adrian Ionita - ,,este o solicitare de la Consiliul Judetean 

Buzau – directia drumuri judetene, care solicita ca acestea sa fie avizate de catre 

consiliile locale ale UAT-urilor unde sunt amplasate statiile publice la drumuri 

judetene.’’  

Se solicita discutii pe marginea celor prezentate. 

Nu sunt discutii, intrebari sau observatii, astfel ca proiectul de hotarare se 

supune la vot și este aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abtineri sau voturi impotriva. 

Ordinea de zi s-a epuizat. 

În incheiere, domnul Costache Gheorghe, președintele ședinței, declară închise 

lucrările ședinței ordinare de astăzi, mulțumind pentru colaborare. 
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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. 
 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
              Consilier,                      GLODEANU SILIȘTEA          
  COSTACHE GHEORGHE                                               IONIȚĂ ADRIAN    
     
       _______________                _______________ 


