
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA GLODEANU SILISTEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  28 octombrie 2021, orele 1100,  cu ocazia   

ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,  

județul Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 44/21.10.2021 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 12 consilieri locali, din totalul celor 13

consilieri in funcție.  Este absent motivat domnul Dumitru Silviu-Adrian. 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 2 persoane, reprezentanți ai

cetățenilor din satele componente ale comunei Glodeanu Siliștea. 

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 rectificarea III a bugetului local de venituri si
cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 

Initiator: Primar Gabriel Popescu

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general
estimativ, aferente obiectivului “Modernizare drumuri locale in comuna
Glodeanu Silistea, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin
Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

Initiator: Primar Gabriel Popescu

3. Proiect de hotarare privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general
estimativ, aferente obiectivului “Modernizare drumuri locale in comuna
Glodeanu Silistea, judetul Buzau – etapa 2”, in vederea depunerii spre finantare
prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

Initiator: Primar Gabriel Popescu
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4. Proiect de hotarare privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general
es t i ma t i v , a f e r en t e ob ie c t i v u lu i “ „ M O DE R NI Z A RE DR UM U RI
RURALE(SATESTI) IN INTRAVILANUL COMUNEI GLODEANU SILISTEA-
SATELE GLODEANU SILISTEA, COTORCA SI SATU NOU JUDETUL
BUZAU” – rest de executat”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul
National de Investitii „Anghel Saligny”.

Initiator: Primar Gabriel Popescu

5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea cererii de finantare si a devizului
general estimativ, aferente obiectivului “INFIINTARE SISTEM DE
CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN SAT CÂRLIGU MIC, SAT CÂRLIGU
MARE, SAT VĂCĂREASCA, SAT CASOTA, SAT CORBU, COMUNA
GLODEANU SILIȘTEA, JUDEȚUL BUZĂU”, in vederea depunerii spre
finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

Initiator: Primar Gabriel Popescu

6. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele
Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale Unitatii Administrativ Teritoriale,
Comuna Glodeanu Siliştea in dosarul nr. 2710/114/2021.

Initiator: Primar Gabriel Popescu

7. Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă,
transportată şi distribuită şi a tarifelor la canalizare - epurare pentru comuna
GLODEANU SILIŞTEA, Judeţul Buzău, pentru serviciul public de alimentare cu
apă şi de canalizare.

Initiator: Primar Gabriel Popescu

8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local in comisia de
evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiei de director la
Scoala gimnazială Glodeanu Siliștea.

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

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 12 consilieri locali, fiind absent motivat domnul Dumitru Silviu-

Adrian.’’ 

Domnul secretar Adrian Ionita supune aprobării procesul verbal al ședinței

ordinare din 30 septembrie 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. 
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De asemenea, domnul secretar general reaminteste consilierilor locali obligația

acestora de a intocmi rapoartele anuale de activitate pentru anul 2020, termenul legal

fiind depășit de mult timp.

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

consilierilor prezenti. 

 Deoarece mandatul domnului Cristache Ovidiu-Stelian s-a incheiat, domnul

secretar general solicita propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință,

pentru urmatoarele trei luni.

Domnul Gutu Tiberiu il propune pe domnul Ghita Florentin. Nu mai sunt alte

propuneri, fapt` pentru care se supune la vot propunerea facuta, care este aprobata cu

unanimitate de voturi.

Domnul Ghita Florentin 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, privind

rectificarea III 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 să prezinte in ce consta rectificarea bugetara de astăzi.

Domnul contabil prezintă proiectul hotararii si raportul compartimentului

contabilitate cu obiectivele ce privesc rectificarea bugetara propusa. 

Se solicita inscrierea la cuvant, pe marginea proiectului initiat. 

Domnul Toader Vasile intreaba ,,ce se intampla cu construirea Caminului

cultural ?’’

Domnul primar reaminteste membrilor consiliului local ca au fost informati si

in sedintele anterioare despre aceasta situatie, ,,este aprobata finantarea din partea

CNI, in acest moment se asteapta sa se dea ordinul de incepere a lucrarilor’’.

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

pentru care proiectul de hotărâre este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru.

Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.

Se trece la punctul 2 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului

“Modernizare drumuri locale in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau”, in
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vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel

Saligny”.

Domnul secretar general Adrian Ionita face cunoscut ca si urmatoarele 3

proiecte de hotarare sunt asemanatoare ca forma si structura, ele cuprinzand

aprobarea cererilor de finantare pentru alte proiecte de investitii, toate in cadrul

Programului National de Investitii Anghel Saligny.

 Se solicita inscrierea la cuvant, pe marginea proiectului initiat. 

Nu sunt observații sau comentarii, astfel incat proiectul de hotărâre este

supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.

Se trece la punctul 3 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului

“Modernizare drumuri locale in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau – etapa 2”,

in vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel

Saligny”.

Se solicita inscrierea la cuvant, pe marginea proiectului initiat. 

Domnul secretar general Adrian Ionita face cunoscut ca si acest proiect de

hotarare pentru obiectivul de investitii sus-mentionat se supune aprobarii in vederea

depunerii cererii de finantare la Ministerul Dezvoltarii.

 Nu sunt observații sau comentarii, fapt pentru care proiectul de hotărâre

este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi

impotrivă.

Se trece la punctul 4 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului

“„MODERNIZARE DRUMURI  RURALE(SATESTI) IN INTRAVILANUL COMUNEI

GLODEANU SILISTEA- SATELE GLODEANU SILISTEA, COTORCA SI SATU

NOU JUDETUL BUZAU” – rest de executat ”, in vederea depunerii spre finantare

prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

Domnul secretar -,, si acest proiect de hotarare pentru obiectivul de investitii

sus-mentionat se supune aprobarii in vederea depunerii cererii de finantare la

Ministerul Dezvoltarii’’.

Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea proiectului de hotarare initiat.

Nu sunt observații sau comentarii, astfel incat proiectul de hotărâre este

supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.

Se trece la punctul 5 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului
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“INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE A APELOR UZATE ÎN SAT CÂRLIGU

MIC, SAT CÂRLIGU MARE, SAT VĂCĂREASCA, SAT CASOTA, SAT CORBU,

COMUNA GLODEANU SILIȘTEA, JUDEȚUL BUZĂU”, in vederea depunerii spre

finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”.

De asemenea si acest proiect de hotarare pentru obiectivul de investitii sus-

mentionat se supune aprobarii in vederea depunerii cererii de finantare la Ministerul

Dezvoltarii.

 Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.

Nu sunt observații sau comentarii, fapt pentru care proiectul de hotărâre este

supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.

Se trece la punctul 6 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu

Silistea si ale Unitatii Administrativ Teritoriale, Comuna Glodeanu Siliştea in dosarul

nr. 2710/114/2021.

Domnul primar Popescu Gabriel - ,,este vorba de un nou proces initiat de SC

mega Edil SRL care solicita majorari si daune morale pentru sumele obtinute in

instanta la obiectivul de investitii Modernizare drumuri rurale (satesti) in comuna

Glodeanu Silistea. Va fi acelasi avocat intrucat cunoaste dosarul.

Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.

Domnul Tudose Ion intreaba ,,la asfaltare, stratul al doilea, se demarase

discutia pentru incheierea unui imprumut’’.

Domnul primar - ,,s-a discutat cu unele banci,pentru incheierea unui

imprumut ar trebui sa nu avem datorii si noi avem. Iar suma care s-ar fi putut

acorda nu acopera valoarea totala a lucrarilor executate. La aceast moment avem o

parte din suma in bugetul local, dar asteptam sa vedem cum se solutioneaza in

instanta aceasta problema.”

Nu mai sunt alte observații sau comentarii, astfel incat proiectul de hotărâre

este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi

impotrivă.

Se trece la punctul 7 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor

la canalizare - epurare pentru comuna GLODEANU SILIŞTEA, Judeţul Buzău,

pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Domnul secretar - ,,conform unei justificari ca urmare a maririi preturilor de

pe piata a energiei, a reiesit pretul de distributie a apei de 3,50/mc”.
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Domnul primar -,,aceasta hotarare a aprobam pana vine aprobarea ANRSC

pentru o justa valoare a pretului apei menajere si canalizare”.

Domnul Banica Dan intreaba care va fi procedura de incasare?

Domnul primar ,,vor veni cei de la statia de apa, citesc contorul, vor trebuie

sa faca contracte noi si se achita apa consumata cu pretul aprobat in sedinta de

astazi’’.

Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.

Nu sunt alte observații sau comentarii, astfel incat proiectul de hotărâre este

supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.

Se trece la punctul 8 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

desemnarea unui consilier local in comisia de evaluare a probei de interviu la

concursul pentru ocuparea funcţiei de director la Scoala gimnazială Glodeanu

Siliștea.

Presedintele de sedinta solicita propuneri pentru desemnarea unui consilier

local in comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea

funcţiei de director la Scoala gimnazială Glodeanu Siliștea.

Domnul Banica Dan il propune pe domnul Tudose Ion.

Domnul Toader Vasile il propune pe domnul Dumitru Silviu-Adrian.

Ambele propuneri se supun la vot.

Astfel, domnul Tudose Ion este votat cu 11 voturi pentru de catre consilierii

locali si un vot impotriva (Toader Vasile).

Nu mai este cazul sa se supuna la vot propunerea facuta de domnul Toader

Vasile.

Conform aprobarii consiliului local, domnul Tudose Ion va fi nominalizat prin

HCL sa faca parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru

ocuparea funcţiei de director la Scoala gimnazială Glodeanu Siliștea.

Domnul Tudose Ion multumeste pentru incredere, ,,am fost membru in

Consiliul de Administratie al scolii de 3-4 ani, stiu cam cum sunt problemele acolo.”

Ordinea de zi s-a epuizat.

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.
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PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL

      GHITA FLORENTIN     IONITA ADRIAN

         ________________                                    _______________
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