ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GLODEANU SILISTEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30 iunie 2017, orele 1100, cu ocazia
sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea,
judetul Buzau
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 108/26.06.2017 emisa de Primarul
Comunei Glodeanu Silistea, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al
comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau.
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 4 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.

Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor
tehnico-economici ai investitiei: ,,Dispensar uman cu locuinte de serviciu la
etaj, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau’’ – faza studiu de
fezabilitate.
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:
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,,Buna-ziua, domnilor consilieri. Din numarul total de 13 membri ai Consiliului
local, sunt prezenti 13.’’
Se supune aprobarii consiliului local procesul verbal al sedintei ordinare din
luna mai

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 in unanimitate.
Intrucat mandatul de presedinte de sedinta al domnului Dumitru Silviu s-a
incheiat, domnul secretar Adrian Ionita solicita propuneri pentru alegerea unui nou
presedinte de sedinta.
Domnul Cristache Ovidiu propune pe domnul Toader Vasile.
Domnul Tudose Laurentiu are aceeasi propunere.
Domnul Gutu Tiberiu propune pe domnul Radu Laurentiu.
Se supune la vot propunerea domnului Cristache Ovidiu, in persoana domnului
Toader Vasile.
Este votat pentru de un numar de 11consilieri si unul impotriva.
In consecinta, cu majoritatea voturilor, domnul Toader Vasile este ales
presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Presedintele nou ales multumeste pentru incredere si 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,
proiectul de hotarare primind aviz favorabil in acest sens. Se supune la vot
propunerea, fiind aprobata in unanimitate.
Referitor la proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi, domnul presedinte de
sedinta solicita inscrierea la cuvant pe marginea materialelor prezentate.
Domnul Toader Vasile se arata bucuros ca se demareaza construirea
dispensarului uman cu locuinte de serviciu la etaj. Atentioneaza ca devizul financiar
contine o greaseala, beneficiar fiind inscris altcineva. Domnul Toader Vasile intreaba
daca avem avizul domnului profesor Petre pentru construire, in calitate de vecin.
Domnul primar ,,acest proiect a fost inceput in perioada 1988-1989, dar a fost
sistat, de atunci terenul este plin de iarba, fara nicio utilitate. Proiectul a fost actualizat
in 2017 si se va depune la M.D.R.A.P. pentru obtinerea unei finantari. Nu este un
lucru rau sa se construiasca un dispensar nou cu apartamente de serviciu la etaj.
Referitor la acordul domnului profesor Petre, solicita domnului secretar sa comunice
punctul sau de vedere din prisma legii urbanismului ’’.
Domnul secretar Adrian Ionita face cunoscut ca potrivit Legii nr. 50/1991
republicata, se respecta cerintele construirii acestui dispensar.
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Nu mai sunt alte discutii sau obiectii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate de voturi.
Ordinea de zi este epuizata.
In afara ordinii de zi domnul Tudose Ion propune sa se demareze proiectul cu
panoul fotovoltaic, considerand ca este de interes local.
In incheiere, domnul Toader Vasile - 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,
TOADER VASILE

SECRETARUL COMUNEI,
GLODEANU SILISTEA
IONITA ADRIAN

______________

________________
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