ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GLODEANU SILISTEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 28 februarie 2017, orele 1500, cu ocazia
sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea,
judetul Buzau
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 39/2017 emisa de Primarul Comunei
Glodeanu Silistea, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei
Glodeanu Silistea. La lucrarile sedintei ordinare 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 5 invitati, reprezentanti ai
cetatenilor din satele componente ale comunei.
Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta publica in
termen legal de catre domnul Ionita Adrian, secretarul comunei, prin intermediul
avizierului institutiei si cuprinde urmatoarele :
1.
2.
3.
4.
5.

Proiect de hotarare privind aprobarea reprezentarii Comisiei locale de fond
funciar in proces cu Mihalache Aurel;
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei suplimentare de lucrari in
cadrul proiectului ,,Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu
Silistea, Cotorca si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau’’;
Proiect de hotarare privind aprobarea modernizarii Sistemului de iluminat
public stradal in comuna Glodeanu Silistea;
Proiect de hotarare privind casarea ,,Autospecialei de pompieri’’;
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru finantarea
Asociatiei sportive F.C. Glodeanu Silistea.
Initiator,
Primar, Popescu Gabriel

Lucrarile sedintei ordinare 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.’’
In continuare, se supune aprobarii consiliului local procesul verbal al sedintei
ordinare din luna ianuarie 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 cu 12 voturi ,,pentru’’ si unul ,,impotriva’’, cel al domnului consilier
Toader Vasile .
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Presedintele de sedinta, domnul Tudose Ion supune votului plenului ordinea de
zi asa cum a fost initiata: ,,Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?’’
Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri prezenti aproba ordinea de zi.
De asemenea, domnul presedinte 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, proiectele de hotarare
primind aviz favorabil in acest sens. Se supune la vot propunerea, fiind aprobata in
unanimitate.
Referitor la primul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi, domnul secretar
prezinta situatia de fapt, in care este comisia locala de fond funciar este parte intr-un
proces cu Mihalache Constantin, prin reprezentantul sau Mihalache Aurel. Prin acest
proiect de hotarare se solicita aprobarea unei sume de bani pentru reprezentarea in
instanta de catre un avocat alaturi de doamna consilier juridic Barboselu Valentina.
Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.
Domnul Toader Vasile intreaba de ce este necesara angajarea unui avocat, din
moment de avem angajat consilier juridic. Domnul secretar face cunoscut ca actiunea
este de latura penala, doamna neavand experienta in acest sens.
Nu sunt alte obiectii sau discutii, astfel ca primul proiect de hotarare asa cum a
fost initiat se supune la vot, fiind aprobat cu 12 voturi pentru si o abtinere a domnului
Toader Vasile.
La al doilea proiect de hotarare, domnul primar face anumite precizari
necesare, privind ceea ce reprezinta lucrarile suplimentare la care se solicita
aprobarea consiliului local. Este vorba de bransamentele de la canalizare, mai precis
cele care se afla pe partea opusa conductei principale. Se va face un proiect separat
si se incearca obtinerea finantarii acestuia.
Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.
Domnul Toader Vasile intreaba ce contine proiectul, domnul primar raspunde
ca este vorba de bransamentele de la canalizare.
Nu sunt alte obiectii si discutii, astfel ca proiectul de hotarare asa cum a fost
initiat se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot al doilea proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi, fiind
aprobat 12 voturi pentru si o abtinere a domnului Toader Vasile.
La punctul trei aflat pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind modernizarea
iluminatului public stradal, domnul primar Popescu Gabriel face cunoscut ca in anul
2016 au fost montate lampi LED pe toti stalpii de pe DJ 102 H, iar acum in anul 2017
se va incerca obtinerea finantarii pentru modernizarea iluminatului public in toata
comuna.
Doamna Dinu Luminita – delegat satesc al satului Casota, intreaba ce se va
intampla la Casota pe strada care nu are stalpi ?
Domnul primar raspunde ca se vor monta stalpi si pe acea strada.
Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.
Nu sunt obiectii si discutii, astfel ca proiectul de hotarare asa cum a fost initiat
se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.
La punctul patru pe ordinea de zi, proicet de hotarare privind casarea
autospecialei PSI, domnul primar face cunoscut ca s-a initiat acest proiect de hotarare
pentru casarea autospecialei PSI, intrucat este veche, dateaza din anul 1974, este
nefolosita de 2 ani de cand s-a achizitionat o noua autospeciala in stare buna de
functionare.
Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.
Nu sunt obiectii sau discutii, astfel incat proiectul de hotarare este supus la vot
in forma prezentata, fiind aprobat in unanimitate.
La punctul cinci inscris pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind alocarea
sumei de 25.000 lei pentru finantarea Asociatiei sportive FC Glodeanu Silistea,
domnul primar aduce la cunostinta ca exista cererea de finantare a depusa de
asociatia sportiva, fiind necesara emiterea hotararii de consiliu local.
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Ordinea de zi este epuizata.
In incheiere, domnul Tudose Ion - presedintele sedintei, declara inchise lucrarile
sedintei ordinare 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,
TUDOSE ION

SECRETARUL COMUNEI,
GLODEANU SILISTEA
IONITA ADRIAN

______________

________________

3

