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ROMANIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA GLODEANU SILIȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi  28 mai 2021, orele 1100,  cu ocazia    

ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,   

județul Buzău 

 
 
 Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 25/21.05.2021 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 contului de executie al bugetului local al 
comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 2020; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui imprumut temporar in 
suma de 30.000 lei, de la bugetul propriu al comunei Glodeanu Silistea, judetul 
Buzau, catre Serviciul de Apa-Canal al Comunei Glodeanu Silistea, judetul 
Buzau. 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

3. Informare - Adresa Institutiei Prefectului Judetul Buzau nr. 5314/07.05.2021. 
 

 

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. 
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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 22 aprilie 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 rapoartele anuale 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. 

Domnul Costache Gheorghe, presedintele de sedinta, 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 de 

hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Glodeanu Silistea, 

judetul Buzau pentru anul 2020, domnul primar Popescu Gabriel, solicita domnului 

contabil sa prezinte proiectul de hotarare initiat. 

Domnul contabil Avrigeanu Marian, prezinta proiectul de hotarare privind 

executia bugetului local al comunei Glodeanu Silistea pentru 2020. 

Se solicita inscrierea la cuvant, pe marginea proiectului initiat. Nu 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 

acordarii unui imprumut temporar in suma de 30.000 lei, de la bugetul propriu al 

comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, catre Serviciul de Apa-Canal al Comunei 

Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 

Domnul primar Popescu Gabriel - ,,vom acorda un imprumut temporar in suma 

de 30.000 lei pentru Serviciul Apa-Canal Glodeanu Silistea, bani ce vor fi folositi la 

plata facturilor de energie electrica, salarii si alte cheltuieli restante ale serviciului.’’ 

Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate. 

Nu mai sunt intrebari sau observatii. 
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Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 12 voturi pentru si o 

abtinere din partea domnului Toader Vasile. 

Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi, Informare cu privire la adresa Institutiei 

Prefectului Judetul Buzau nr. 5314/07.05.2021. 

Domnul secretar general Adrian Ionita da citire adresei Institutiei Prefectului 

Judetul Buzau nr. 5314/07.05.2021, prin care se face cunoscut asumarea raspunderii 

cu privire la adoptarea si punerea in aplicare a H.C.L. nr. 6/2021 inchiriere pajisti 

49,31 ha. 

Domnul secretar general informeaza membrii consiliului local ca prin adresa nr. 

5314/07.05.2021 Institutia Prefectului Judetul Buzau, atentioneaza cu privire la 

respectarea prevederilor art. 240 din OUG nr. 57/2019, care reglementeaza 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente din extravilanul 

localitatilor, respectiv raspunderea exclusiva in ceea ce priveste adoptarea si punerea 

in aplicare a hotararii consiliului local nr. 6/2021. 

De asemenea, Primaria comunei Glodeanu Silistea a transmit adresa nr. 

2927/27.04.2021 precizatoare in sensul ca suprafata de 49.31 ha pasune aflata in 

domeniul privat al comunei, ce urma a fi inchiriata, este distribuita aleatoriu pe cele 

patru izlazuri comunale, ca urmare a vanzarii unor animale de catre crescatorii de 

animale. Inchirierea se face pe un termen de 5 ani, astfel incat sa se ajunga la 

termenul de finalizare a contractelor de inchiriere odata cu cele inchiriate in anul 2018. 

Institutia Prefectului judetul Buzau transmite aceasta ultima adresa la care face 

referire, prin care ne face cunoscuta asumarea raspunderii pentru adoptarea si 

punerea in aplicare a H.C.L. nr. 6/2021 inchiriere pajisti 49,31 ha. 

Ordinea de zi s-a epuizat. 

În incheiere, domnul Costache Gheorghe, 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          
  COSTACHE GHEORGHE                                               IONIȚĂ ADRIAN    
     
       _______________                _______________ 


