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ROMANIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA GLODEANU SILIȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat astăzi  31 martie 2021, orele 1100,  cu ocazia    

ședinței ordinare a Consiliului local al Comunei  Glodeanu Siliștea,   

județul Buzău 

 
 
 Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr. 20/23.03.2021 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 6 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 aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, 
transportul si depozitarea gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu 
Silistea, judetul Buzau; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

2. Proiect de hotarare privind amplasarea unei statii publice pentru transportul 
public judetean in satul Satu Nou, comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

3. Proiect de hotarare cu privire la neasumarea responsabilitatii organizarii si 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru 
achizitia produselor si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru anii scolari 
2021-2022 si 2022-2023; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei 
Glodeanu Silistea, judetul Buzau; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
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5. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau; 

Initiator: Primar Gabriel Popescu 
 

Domnul primar face cunoscut ca ordinea de zi a fost suplimentata cu un proiect 

de hotarare. 

6. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele 
Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale Unitatii Admninistrativ-Teritoriale 
Comuna Glodeanu Silistea in proces cu Garda de Mediu Buzau; 

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 26 februarie 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 reaminteste consilierilor locali obligatia 

acestora de a intocmi raportul anual de activitate si depunerea declaratiilor de avere si 

de interese pentru anul 2020. 

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentata, care este aprobata 

cu unanimitate de voturi. 

Domnul Banica Dan-Viorel 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. 

Se trece la ordinea de zi aprobată. 

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

privind aprobarea modificarii tarifului pentru colectarea, transportul si depozitarea 

gunoiului menajer de pe raza comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, domnul 
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secretar general al comunei Adrian Ionita solicita domnului contabil sa prezinte 

proiectul initiat. 

Domnul Avrigeanu Marian, contabilul primariei, face cunoscut ca acesta 

modificare are loc anual, la persoanele fizice majorarea tarifului este mica, iar la 

persoanele juridice se majoreaza semnificativ. Prezinta cifrele in acest sens. 

Se solicita inscrierea la cuvant, intrebari sau observatii. 

Domnul Costache Gheorghe intreaba cum se evalueaza cantitatea de deseuri 

colectata de la persoanele juridice. 

Domnul contabil prezinta care este modul de calcul. 

In continuare, domnul Costache Gheorghe se arata nemultumit ca sunt gunoaie 

peste tot si pe camp si in sate. 

Domnul primar solicita sprijinul consilierilor locali in a identifica persoanele care 

arunca gunoaiele pe camp, pentru a se lua masuri. 

Domnul Costache Gheorghe solicita crearea unei platforme de gunoi, pentru a 

se depozita acolo. 

Domnul primar nu este de acord cu aceasta propunere ,,conform legii nu avem 

voie sa avem platforme de gunoi. Este contract cu Rer Sud SA pentru deseurile 

menajere, avem programul ,,sacul galben’’ pentru deseurile selective. Trebuie facuta 

mai multa educatie in randul cetatenilor pentru a preda gunoiul la masina de 

salubrizare. Gunoiul de grajd poate fi depozitat pe terenurile proprietate personala a 

cetatenilor.’’ 

Domnul Toader Vasile - ,,sunt imprastiate tot felul de deseuri, fapt ce ne 

conduce la ideea ca si persoanele juridice ar putea sa le arunce pe camp.’’ Propune 

instalarea camerelor de luat vederi la platformele de gunoi si la intrarile si iesirile de pe 

drumurile satesti pentru a vedea cine se face vinovat de acest aspect. Si era bine sa 

se fi facut contract direct cu Rer de catre cetateni.’’ 

Domnul secretar face cunoscut ca Rer nu este de acord sa faca contracte 

individuale cu cetatenii, au avut astfel de contracte in unele localitati si au renuntat. 

Domnul primar  - nu se pot face platforme de gunoi deoarece nu avem terenuri. 

Domnul Banica Dan, presedintele de sedinta, solicita sa se revina la ordinea de 

zi. Intreaba daca mai sunt observatii sau intrebari. 

Nu sunt intrebari sau observatii. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt 

abtineri sau voturi impotriva. 
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Se trece la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind amplasarea 

unei statii publice pentru transportul public judetean in satul Satu Nou, comuna 

Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 

Domnul secretar general - ,,este vorba de aprobarea unei statii publice in Satul 

Nou. Statia este facuta de 2-3 ani la cererea parintilor copiilor care circula cu 

microbuzul scolar, pentru a se adaposti de vremea rea. Acum va fi cap de linie si 

pentru autobuz, ruta fiind Buzau – Satu Nou. 

Nu sunt discutii, intrebari sau observatii. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Se trece la punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la 

neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor 

– cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente 

Programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023. 

 Domnul secretar general Adrian Ionita face cunoscut ca acest proiect de 

hotarare a fost adoptat si in anii anteriori. Este vorba de programul ,,cornul si laptele’’ 

sau fructe in scoli. Prin neasumarea responsabilitatii, se va ocupa Consiliul Judetean 

Buzau de aceasta achizitie de produse si derularea contractelor. 

Nu sunt intrebari sau observatii in acest sens, astfel ca proiectul de hotarare se 

supune la vot și este aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abtineri sau voturi impotriva. 

Se trece la punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

nomenclatorului stradal al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 

Domnul secretar Adrian Ionita, ,,ultimul nomenclator stradal a fost facut in anul 

2011. La aceasta data adoptam un nomenclator stradal cu denumiri de strazi si 

numere fara sot pe partea stanga si numere cu sot pe partea dreapta a strazii. Vor fi 

trecute si pe sistem GPS cu coordonare, pentru o identificare rapida.’’ 

Da cateva exemple de denumiri de strazi. Vor fi intocmite placute cu numele 

strazii care vor fi amplasate pe stalpi. 

Se solicita discutii pe marginea celor prezentate. 

Nu sunt discutii, intrebari sau observatii, astfel ca proiectul de hotarare se 

supune la vot și este aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abtineri sau voturi impotriva. 

Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind modificarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Glodeanu Silistea, 

judetul Buzau. 

Domnul secretar face precizarea ca modificarea se refera la pozitia Scolii 

Cotorca, mai exact, se actualizeaza prin adaugarea terenului multisport cu gazon 
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sintetic. Modificarea cuprinde suprafata de joc, suprafata de teren pe care acesta este 

amplasat. 

Domnul primar - ,,intr-o sedinta viitoare vor mai fi modificari pe domeniul public, 

prin adaugarea unor drumuri satesti care nu sunt inscrise, sistemul de canalizare, 

sistemul de alimentare cu apa, etc. 

Se solicita discutii pe marginea celor prezentate. 

Nu sunt discutii, intrebari sau observatii, astfel ca proiectul de hotarare se 

supune la vot și este aprobat cu 13 voturi pentru. Nu sunt abtineri sau voturi impotriva. 

Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi, proiect de hotarare angajarea unui 

avocat care sa reprezinte interesele Primarului comunei Glodeanu Silistea si ale 

Unitatii Admninistrativ-Teritoriale Comuna Glodeanu Silistea in proces cu Garda de 

Mediu Buzau. 

Domnul primar solicita angajarea unui avocat, deoarece institutia noastra nu 

mai are jurist odata cu pensionarea doamnei Barboselu. 

Am fost amendati pentru gasirea gunoaielor menajere la platforma de gunoi 

Glodeanu Silistea si vom ataca in instanta procesul verbal.  

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. 
 
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    
     
       _______________                _______________ 


