
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA GLODEANU SILISTEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  30 septembrie 2021, orele 1100,  cu ocazia   

ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,  

județul Buzău

Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 38/23.09.2021 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 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 hotărâre privind rectificarea II a bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2021 al comunei Glodeanu Siliștea, judetul Buzău;

2. Proiect de hotărâre privind insusirea alegerilor delegatilor satesti pentru satele
Casota si Satu Nou in Consiliul Local al comunei Glodeanu Siliștea, judetul
Buzău;

3. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru premierea
doamnei Lungeanu Anica si a domnului Sandu Cristea, locuitori ai comunei, cu
ocazia implinirii varstei de 100 de ani;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic zonal ,,Constructii
pentru compostare gunoi, comuna Glodeanu Siliștea, judetul Buzău’’;

5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia Comisiei locale pentru
stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor a suprafetei de
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2.500 mp din domeniul privat al comunei Glodeanu Silistea pentru
reconstituirea dreptului de proprietate pentru autor def. Moldoveanu Gheorghe
cu mostenitor Radulescu Sorin-Gabriel.

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 13 consilieri locali.’’ 

Domnul secretar Adrian Ionita supune aprobării procesul verbal al ședinței

ordinare din 30 august 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 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. 

 Domnul Cristache Ovidiu-Stelian, președintele de ședință, 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 II 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. 

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

supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.
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Se trece la punctul 2 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

insusirea alegerilor delegatilor satesti pentru satele Casota si Satu Nou in Consiliul

Local al comunei Glodeanu Siliștea, judetul Buzău.

Domnul secretar general Adrian Ionita face cunoscut ca au avut loc sedintele

publice in satele Casota si Satu nou in data de 2 septembrie 2021, unde au fost

propusi doamna Dinu Luminita pentru satul Casota si domnul Gheorghe Marcel

pentru satul Satu Nou.

Domnul secretar intreaba membrii Consiliului Local daca au ceva de subliniat

sau alte obiectii/observatii. Nu sunt obiectii/observatii.

Invita persoanele popuse a fi delegati satesti sa-si exprime opinia.

Domnul Gheorghe Marcel multumeste cetatenilor satului Satu Nou, dar si

membrilor Consiliului local si executivului Comunei Glodeanu Silistea pentru

increderea acordata.

Doamna Dinu Luminita multumeste si dumneaei cetatenilor satului Casota

pentru incredere si pentru faptul ca au investit-o pentru a-i reprezenta in Consiliul

Local al Comunei Glodeanu Silistea.

Se solicita inscrierea la cuvant, pe marginea proiectului initiat. 

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

supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.

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

alocarea unei sume de bani pentru premierea doamnei Lungeanu Anica si a

domnului Sandu Cristea, locuitori ai comunei, cu ocazia implinirii varstei de 100 de

ani.

Domnul secretar Adrian Ionita - ,,s-a mai discutat acest subiect, dar s-a amanat

aceasta actiune de premiere a persoanelor din comunitate care implinesc varsta de

100 de ani. Astazi luam in discutie cazul doamnei Lungeanu Anica si a domnului

Sandu Cristea. Se solicita propunerea unei sume de bani pentru premierea veteranilor

comunei sus-amintit.”

Domnul Costache Gheorghe propune suma de 2500 lei de fiecare persoana.

Nu mai sunt alte propuneri, astfel ca suma propusa se supune la vot si este

aprobata cu unanimitate de voturi. Nu sunt abțineri sau voturi impotrivă.

De asemenea, domnul secretar general Adrian Ionita propune, ca pe viitor sa

se  initieze un proiect de hotarare pentru premierea cuplurilor care implinesc 50 de ani

de casnicie cu o suma care va fi propusa si aprobata in cadrul consiliului local.
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Se trece la punctul 4 inscris pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind

aprobarea Planului Urbanistic zonal ,,Constructii pentru compostare gunoi, comuna

Glodeanu Siliștea, judetul Buzău”.

Domnul secretar general face cunoscut ca solicitarea este a S.C. Extrem

Construct S.R.L. si ca prin construirea acestei statii de compostare a gunoiului, vor

amenaja si drumul de exploatare din zona respectiva. Informatiile cu privire la aceasta

investitie cu impact asupra mediului au fost afisate din timp la avizier si pe site-ul

primariei, pentru eventuale obiectii.

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

Domnul Toader Vasile - ,,Constructiile pentru compostare gunoi sunt un lucru

bun, nu se mai strica drumurile satesti, au avizele legale in vederea construirii. In

acest fel se termina si cu platforma de gunoi de la Vacareasca, unde mereu erau

probleme, lua foc, etc. Propun ca asa ceva sa se faca si la platforma de gunoi de la

Glodeanu Silistea’’.

Nu sunt mai sunt alte observații sau comentarii, fapt pentru care proiectul de

hotărâre este supus la vot și aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abțineri sau voturi

impotrivă.

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

punerea la dispozitia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate

private asupra terenurilor a suprafetei de 2.500 mp din domeniul privat al comunei

Glodeanu Silistea pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru autor def.

Moldoveanu Gheorghe cu mostenitor Radulescu Sorin-Gabriel.

Domnul secretar general face cunoscut istoricul reconstituirii acestei

suprafete de teren pentru autor def. Moldoveanu Gheorghe. Initial a fost intocmit un

alt titlu de proprietate, care ulterior a fost anulat, iar acum mostenitorul detine o

sentinta judecatoreasca care trebuie pusa in executare.

 Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.

Domnul Toader Vasile - ,,conform Legii 18/1991 nu s-a finalizat

reconstituirea. Intreaba de ce a fost pus in posesie pe domeniul privat al comunei?’’

Domnul secretar ,,in urma proceselor din instanta, in baza Legii nr. 10/2001

se reconstituie si se pune in posesie cu Moara din satul Cotorca impreuna cu

suprafata de teren aferenta. Acum se propune punerea in aplicare a restului de

suprafata, alaturi de cealalta suprafata”.

Domnul Banica Dan este de acord cu proiectul de hotarare, cu conditia sa

faca curatenie pe toata locatia.
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Domnul secretar - ,,potrivit prevederilor Coduluifiscal, pentru neefectuarea

curateniei pe proprietati, se poate emite HCL de marire a a impozitelor pana la

500%’’.

Domnul primar - ,, trebuie rezolvata aceasta situatie, are drept legal castigat

in instanta, s-a masurat suprafata”. 

 Nu mai sunt alte observații sau comentarii, fapt pentru care proiectul de

hotărâre este supus la vot și aprobat cu 12 voturi pentru. Domnul Toader Vasile se

abține. Nu sunt voturi impotrivă.

 Ordinea de zi s-a epuizat.

În incheiere, domnul Cristache Ovidiu-Stelian, 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL

CRISTACHE OVIDIU-STELIAN                        IONITA ADRIAN

         ________________                                   _______________
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