ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GLODEANU SILISTEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 31 ianuarie 2017, orele 1500, cu ocazia
sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea,
judetul Buzau
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr.9/2017, a fost convocata sedinta
ordinara a Consiliului Local al comunei Glodeanu Silistea. 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 5 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.

2.

3.
4.
5.

Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnicoeconomici si a valorii neeligibile suportate din bugetul local pentru proiectul
,,Canalizare apa uzata menajera pentru satele Glodeanu Silistea, Cotorca
si Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau’’;
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnicoeconomici si aprobarea cheltuielilor neeligibile suportate din bugetul local
pentru proiectul ,,Modernizare drumuri rurale (satesti) in intravilanul
comunei Glodeanu Silistea, satele Glodeanu Silistea, Cotorca, Satu Nou’’;
Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de contractare si
Programul de achizitii publice al Consiliului local Glodeanu Silistea, pentru
anul 2017;
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea,
transportul si depozitarea gunoiului menajer;
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de
interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat si pentru
persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii.
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:
,,Buna-ziua, domnilor consilieri. Din numarul total de 13 membri ai Consiliului
local, sunt prezenti 13.’’
In continuare, se supune aprobarii consiliului local procesul verbal al sedintei
extraordinare din luna ianuarie 2017, cu mentiunea ca acesta a fost semnat de catre
presedintele de sedinta si secretarul comunei si afisat in termen la avizierul institutiei,
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care este aprobat cu 12 voturi ,,pentru’’ si unul ,,impotriva’’, cel al domnului consilier
Toader Vasile .
Presedintele de sedinta, domnul Tudose Ion supune votului plenului ordinea de
zi asa cum a fost initiata: ,,Cine este pentru aprobarea ordinii de zi?’’
Cu unanimitate de voturi, domnii consilieri prezenti aproba ordinea de zi.
De asemenea, domnul presedinte 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, proiectele de hotarare
primind aviz favorabil in acest sens. Se supune la vot propunerea, fiind aprobata in
unanimitate.
Referitor la primele doua proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi, domnul
secretar mentioneaza ca este vorba de actualizarea acestora, avand in vedere
reducerea TVA. La al doilea proiect de hotarare se aproba si contributia noastra cu
valoarea neeligibila.
Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.
Nu sunt obiectii si discutii, astfel ca primul proiect de hotarare asa cum a fost
initiat se supune la vot, fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot al doilea proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi, fiind
aprobat in unanimitate de voturi.
La punctul trei aflat pe ordinea de zi, domnul primar Popescu Gabriel da citire
Programului de achizitii publice pentru anul 2017, cu mentiunea ca acesta se poate
modifica pe parcursul anului, in functie de necesitati.
Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate.
Nu sunt obiectii si discutii, astfel ca proiectul de hotarare asa cum a fost initiat
se supune la vot, fiind aprobat in unanimitate.
La punctul patru pe ordinea de zi domnul primar face cunoscut ca s-a initiat
acest proiect de hotarare ca urmare a solicitarii SC Rer Ecologic Service Buzau SA
care au transmis Memoriul justificativ, Centralizatorul si Fisele de fundamentare a
modificarilor de tarife.
Domnul Toader Vasile intreaba cum se va reflecta aceasta majorare a tarifului
asupra gospodariilor populatiei.
Domnul primar precizeaza ca taxa de salubritate ramane neschimbata.
Nefiind alte obiectii sau discutii, proiectul de hotarare este supus la vot in forma
prezentata, fiind aprobat in unanimitate.
La punctul cinci inscris pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea
Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat
si pentru persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii, domnul secretar da
citire planului de actiuni si face precizarea ca acest gen de activitati va fi desfasurat si
de catre persoanele care tre buie sa presteze activitati in folosul comunitatii.
Ordinea de zi este epuizata.
In incheiere, domnul Tudose Ion - 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,
TUDOSE ION

SECRETARUL COMUNEI,
GLODEANU SILISTEA
IONITA ADRIAN

______________

________________
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