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ROMANIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA GLODEANU SILIȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi  29 ianuarie 2021, orele 1100,  cu ocazia    

ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,   

județul Buzău 

 
 
 Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 5/22.01.2021 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 3 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 modificarea organigramei si statului de functii pentru 
aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Glodeanu Silistea . 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

2. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei 
pentru evaluarea secretarului general al comunei Glodeanu Silistea. 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

Lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Glodeanu Siliștea sunt 

deschise de către domnul Ioniță Adrian, secretarul comunei, care anunță ca ședința 

este legal constituită, fiind convocată in termen legal prin dispoziția primarului, apoi 

anunță cvorumul ședinței. 

Domnul Ioniță Adrian, secretarul comunei: 

,,Bună-ziua, domnilor consilieri. Din numărul total de 13 membri ai Consiliului 

local, sunt prezenți 13 consilieri locali.’’  
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Domnul secretar supune aprobării  procesul verbal al ședinței ordinare din 22 

decembrie 2020, 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. 

Intrucat mandatul doamnei Alexe Luminita s-a incheiat, domnul secretar 

general Adrian Ionita solicita propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de 

sedinta, pentru urmatoarele trei luni. 

Domnul Tudose Ion propune pe domnul Banica Dan-Viorel. 

Nu mai sunt alte propuneri, astfel ca propunerea facuta este supusa la vot si 

aprobata cu unanimitate de voturi. 

 Domnul Banica Dan-Viorel multumeste pentru increderea acordata si 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. 

Inainte de trecerea la ordinea de zi aprobata, doamnul secretar face cunoscut 

ca luna urmatoare se va initia un proiect de modificare a Regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului Local, intrucat a aparut un ordin al M.L.P.D.A, 

care cuprinde o serie de noutati.  

Se trece la ordinea de zi aprobată. 

Referitor la primul proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi, proiect privind 

modificarea organigramei si statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al 

primarului comunei Glodeanu Silistea, domnul secretar general al comunei Adrian 

Ionita aduce la cunostinta ca doamna Barboselu Valentina a iesit la pensie, ea avand 

un cumul de functii privind activitatea de asistenta sociala, juridica si de urbanism. 

Functiile publice devin astfel vacante si vor fi scoase la concurs, cu avizul 

ANFP. Dar toata aceasta procedura este de durata. 

La nivelul primariilor de comuna, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, primarul poate crea un cabinet cu 2 consilieri personali. 

Conditiile care trebuie indeplinite pentru infiintarea postului sunt studii superioare, 

gradul de salarizare 1A. 

Doamna Barboselu Valentina si-a exprimat dorinta de continua activitatea 

conform prevederilor legale, astfel ca propunem modificarea organigramei si a statului 

de functii, in sensul crearii acestui cabinet, pentru ca doamna sa ramana pe aceeasi 

functie de pana acum, asigurand continuitatea activitatii. 
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Dupa restructurarile din anul 2010, cand au fost disponibilizate 9 persoane din 

cadrul primariei, acum vom avea posibilitatea sa scoatem la concurs cateva posturi 

pentru a se mai descongestiona activitatea la birouri. La registrul agricol trebuie 

neaparat un al doilea angajat. 

Se solicita intrebari sau observatii. 

Domnul Tudose Ion - ,,consilierul primarului nu face parte din Consiliul Local ?’’ 

Domnul secretar ii raspunde ca nu. 

Intrucat s-a inteles totul, 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 desemnarea 

consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al 

comunei Glodeanu Silistea. 

Domnul secretar - ,,cum este cunoscut, anual fiecare functionar public este 

evaluat. Aceasta evaluare se face de catre secretarul general al comunei.  In functie 

de aceasta evaluare se pot aproba cresteri salariale, sau diminuari. De asemenea, 

calificativele bune ajuta functionarul public in promovare’’.  

La randul sau, secretarul general este evaluat de o comisie formata din primar 

si doi consilieri locali. Desemnarea celor doi consilieri locali se face prin emiterea unei 

hotarari, la propunerea Consiliului Local.’’  

Se solicita propuneri pentru desemnarea celor doi consilieri locali care sa faca 

parte din comisia de evaluare a secretarului general. 

Doamna Alexe Luminita propune pe domnul Banica Dan. 

Se supune la vot propunerea facuta, care este aprobata cu unanimitate de 

voturi. 

Domnul Costache Gheorghe propune pe domnul viceprimar Radu Laurentiu. 

Se supune la vot propunerea facuta, care este aprobata cu unanimitate de 

voturi. 

Astfel, cei doi consilieri locali, aprobati cu unanimitate de voturi, sunt membri in 

comisia de evaluare a secretarului general al Comunei Glodeanu Silistea. 

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. 
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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    
     
       _______________                _______________ 


