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ROMANIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA GLODEANU SILIȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi  26 februarie 2021, orele 1100,  cu ocazia    

ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,   

județul Buzău 

 
 
 Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 14/19.02.2021 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 utilizarea excedentului din venituri si subventii 
inregistrat la data de 31 decembrie 2020; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 
local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru persoanele care 
presteaza munca in folosul comunitatii; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

3. Proiect de hotarare cu privire la inchirierea pajistilor in suprafata de 49,31 ha 
aflate in proprietatea privata a comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 

 
Initiator: Primar Gabriel Popescu 

 
 

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Glodeanu Siliștea sunt 

deschise de către domnul Ioniță Adrian, secretarul general al comunei, care anunță ca 
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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 supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare din 29 

ianuarie 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 aprobata cu unanimitate de voturi. 

Domnul Banica Dan-Viorel solicită 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 utilizarea excedentului din venituri si subventii inregistrat la data de 31 

decembrie 2020, domnul secretar general al comunei Adrian Ionita solicita domnului 

contabil sa prezinte proiectul initiat. 

Domnul Avrigeanu Marian, contabilul primariei, prezinta proiectul initiat. 

Se solicita inscrierea la cuvant, intrebari sau observatii. 

Nu sunt intrebari sau observatii. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu unanimitate de voturi. 

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

Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat 

si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii. 

Domnul secretar general - ,,cum este cunoscut, anual se aproba acest plan de 

actiuni si lucrari ce se pot desfasura pe raza comunei de catre beneficiarii de ajutor 

social si pentru persoanele care presteaza activitati in folosul comunitatii. Sunt cam 

aceleasi tipuri de lucrari sau actiuni care au fost aprobate in ultimii ani, iar beneficiarii 

sunt in numar foarte mic’’. 

Domnul Costache Gheorghe propune ca beneficiarii de ajutor social sa 

defriseze lastarisul din curtea scolii de la Casota. 

De asemenea, domnul consilier solicita sa se prinda bani in buget pentru 

achizitionarea unui utilaj care sa toace toata aceasta vegetatie si crengi, pentru a se 

face compost. 



Pag. 3 / 4 
 

Domnul primar Popescu Gabriel - ,,referitor la propunerea domnului Costache 

Gheorghe, va aduc la cunostinta ca nu avem oameni care sa faca aceasta activitate si 

nici bani. Sunt proiecte mai importante care nu pot fi puse in practica, datorita lipsei 

banilor.’’ 

Domnul Costache Gheorghe, in replica - ,,am propus majorarea impozitului cu 

10 lei/ha, nu s-a aprobat, era o sursa de venit pentru aceasta achizitie.’’ 

Se solicita inscrierea la cuvant, intrebari sau observatii. 

Nu sunt intrebari sau observatii. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la 

inchirierea pajistilor in suprafata de 49,31 ha aflate in proprietatea privata a comunei 

Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 

 Domnul secretar general Adrian Ionita face cunoscut ca o parte a crescatorilor 

de animale din comuna au vandut animalele, fapt pentru care a fost disponibilizata 

suprafata totala de 49,31 ha izlaz comunal. 

 Inventarierea acestor suprafete s-a desfasurat foarte greu, intrucat cetatenii nu 

au venit imediat sa declare acest aspect la primarie. 

 Prin urmare, pana la data de 1 aprilie 2021 trebuie organizata licitatia. 

 Acum 3 ani a fost inchiriat izlazul prin atribuire directa.  

 In conditiile actuale se propune scoaterea la licitatie publica, prin procedura 

,,plic inchis’’, avand in vedere si contextul epidemiologic actual. 

Vor trebui indeplinite conditiile care au fost impuse si acum 3 ani:  

- animalele sa fie inscrise RNE; 

- dovada ca detin animalele; 

- sa fie inregistrate in registrul agricol; 

- dovada achitarii impozitelor si taxelor locale. 

 Pretul de pornire va fi stabilit conform amenajamentului pastoral. 

 Perioada pentru care se liciteaza este de 5 ani, astfel incat sa se finalizaze 

odata cu contractele de inchiriere incheiate in anul 2018. 

 Conform amenajamentului pastoral, crescatorii de animale au obligatia de a 

intretine si reinsamanta suprafetele de izlaz inchiriate. Pana la aceasta data niciunul 

nu a efectuat astfel de lucrari. 

 La aceasta data doi crescatori de animale si-au anuntat intentia sa faca lucrari 

de intretinere. In aceasta situatie, se va desemna o comisie de la nivelul primariei si 

consiliului local, care vor verifica modul de indeplinire a acestor lucrari. 
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 Domnul Costache Gheorghe – intreaba daca nu au aceasta obligatie prin 

contractul de inchiriere? 

 Domnul secretar general face cunoscut ca este obligatie prin amenajamentul 

pastoral. Dupa reinsamantare, pentru un randament bun, trebuie sa nu se pasuneze 1 

an. 

 Domnul Costache Gheorghe intreaba cine poate licita? 

 Domnul primar raspunde ca orice crescator de animale de pe raza UAT 

Comuna Glodeanu Silistea, care indeplineste conditiile. 

 Domnul secretar general - ,,unii crescatori de animale sunt revoltati ca nu sunt 

lasati sa pasuneze si pe perioada de iarna. Conform legii, pasunatul este interzis dupa 

data de 15 noiembrie’’. 

 Domnul viceprimar Radu Laurentiu - ,,avem comuna cu cele mai multe stane. 

La sfarsitul perioadei de 8 ani, pentru o noua perioada de licitatie, va fi criteriu de 

eliminare de la procedura pentru cei care nu au efectuat lucrari de intretinere a 

suprafetelor de izlaz inchiriate.’’ 

 Domnul Dumitru Silviu intreaba - ,,daca cineva nu are animale, dar 

intentioneaza sa cumpere, poate participa la licitatie?’’ 

 Domnul primar – ,,nu, intrucat nu indeplineste cerintele spuse anterior.’’ 

 Domnul secretar - ,,comisia de licitatie isi poate extinde atributiile si poate face 

verificari in teren la crescatorii de animale.’’ De asemenea solicita membrilor consiliului 

local sa medieze cu crescatorii de animale si sa-i convinga ca au obligatia de de 

efectua lucrari de intretinere a suprafetelor de izlaz inchiriate, conform contractului 

incheiat si a amenajamentului pastoral.’’ 

 Proiectul de hotărâre se supune la vot și este aprobat cu 13 voturi pentru. 

Ordinea de zi s-a epuizat. 

În incheiere, domnul Banica Dan, 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. 
 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
              Consilier,                      GLODEANU SILIȘTEA          
  BANICA DAN-VIOREL                                               IONIȚĂ ADRIAN    
     
       _______________                _______________ 


