ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA GLODEANU SILISTEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 noiembrie 2017, orele 1200, cu ocazia
sedintei ordinare a Consiliului local al Comunei Glodeanu Silistea,
judetul Buzau
Astazi, data de mai sus, prin Dispozitia nr. 207/23 noiembrie 2017 emisa de
Primarul Comunei Glodeanu Silistea, a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului
Local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, orele 1200.
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 rectificarii a V-a a bugetului local al
Comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau, pentru anul 2017;

2.

Proiect de hotarare privind aprobarea demolarii constructiei in care a
functionat remiza PSI si anexe;

3.

Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Compania Nationala de
Investitii ,,CNI-SA” a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, Comuna
Glodeanu Silistea, judetul Buzau si asigurarea conditiilor in vederea
executarii obiectivului de investitii ,,Camin Cultural in sat Glodeanu Silistea,
Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau’’;

4.

Proiect de hotarare privind aprobarea demolarii constructiei cu destinatia
Sala de gimnastica;

5.

Proiect de hotarare privind aprobarea demolarii Caminului Cultural
Glodeanu Silistea;
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6.

Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Compania Nationala de
Investitii ,,CNI-SA” a amplasamentului din satul Glodeanu Silistea, Comuna
Glodeanu Silistea, judetul Buzau si asigurarea conditiilor in vederea
executarii obiectivului de investitii ,,Sala de Educatie fizica scolara’’ in satul
Glodeanu Silistea, Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau’’;

7.

Proiect de hotarare privind reabilitarea finisajelor si instalatiilor sanitare a
doua incaperi aferente Dispensarului uman din satul Glodeanu Silistea,
judetul Buzau;

8.

Prezentarea Procesului verbal si a Deciziei Curtii de Conturi Buzau nr.
33/06.11.2017.
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 12, lipsind motivat domnul viceprimar Radu Laurentiu, intrucat
este in concediu de odihna.’’
Domnul Ghita Florentin, presedintele

sedintei, supune aprobarii

procesul

verbal al sedintei ordinare din luna octombrie 2017, cu mentiunea ca acesta a fost
semnat de catre presedintele de sedinta si secretarul comunei si afisat in termen la
avizierul institutiei si postat pe site-ul oficial al comunei, care este aprobat in
unanimitate.
Presedintele de sedinta 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 primul proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi, domnul primar
face cunoscut ca era necesar sa se faca rectificarea bugetara, astfel il invita pe
domnul contabil Marian Avrigeanu sa prezinte lamuririle in acest sens.
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Domnul contabil face cunoscute principalele modificari pe care le suporta
bugetul local si lista de investitii.
Se solicita inscrierea la cuvant pe marginea proiectului de hotarare si a
materialelor prezentate, nu sunt inscrieri.
Domnul primar prezinta punctual tot ceea ce cuprinde rectificarea bugetara.
La finalul expunerii, nemaifiind intrebari, proiectul de hotarare se supune la vot,
fiind aprobat cu votul celor 12 consilieri prezenti.
La punctul doi inscris pe ordinea de zi, cu privire la demolarea remizei PSI si
anexe, domnul primar face cunoscut ca aceste cladiri nu-si mai gasesc utilitatea,
intrucat pentru autospeciala PSI s-a amenajat cladirea centralei termice, unde sunt
conditii optime de garare, iar acestea vor fi demolate pentru ca terenul sa se puna la
dispozitia M.D.R.A.P.F.E. prin Compania Nationala de Investitii SA, pentru construirea
Caminului Cultural.
Deasemenea, domnul primar face cunoscut ca ar fi fost necesara suprafata de
4000 mp, pentru ca C.N.I. SA sa vina cu proiectul lor standard, in situatia noastra fiind
doar suprafata de aproximativ 1400 mp, pentru care va trebui sa facem noi proiectul.
Domnul Toader Vasile intreaba daca nu era mai bine ca amplasamentul sa fie
la duzi, intre satele Glodeanu Silistea si Cotorca, pentru ca ar fi fost suprafata de
4000 mp, astfel caminul cultural ar fi deservit ambele sate.
Domnul primar nu este de acord cu aceasta propunere, intrucat si satul Cotorca
are camin cultural, care va fi renovat anul urmator.
Nu sunt inscrieri si nici alte obiectii sau discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu unanimitatea de voturi
ale consilierilor prezenti.
Referitor la cel de-al treilea proiect de hotarare, domnul primar face cunoscut ca
dupa demolare terenul trebuie predat catre C.N.I. S.A. pentru construirea noului
Camin cultural, dar pentru aceasta fiind necesara horararea Consiliului Local.
Domnul presedinte de sedinta solicita inscrierea la cuvant pe marginea
proiectului de hotarare.
Nu sunt inscrieri si nici alte obiectii sau discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul patru inscris pe ordinea de zi, cu privire la demolarea salii de sport
din satul Glodeanu Silistea, domnul primar face cunoscut ca este aceeasi procedura
ca la caminul cultural.
Domnul Tudose Ion intreaba cum va fi proiectata sala de sport, cu grupuri
sanitare ?
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Domnul primar comunica ca vor fi grupuri sanitare, dar va fi mai mica fata de
alte Sali de sport, ele fiind aprobate in functie de numarul de locuitori si va purta
numele de Sala de educatie fizica scolara.
Presedintele sedintei solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate,
nu sunt inscrieri si nici alte obiectii sau discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu unanimitatea de voturi
ale consilierilor prezenti.
Referitor la cel de-al cincilea proiect de hotarare, domnul primar face cunoscut
ca este necesara demolarea actualului camin cultural pentru a avea intreaga
suprafata necesara construirii salii de sport, urmand ca terenul sa fie predat C.N.I.
S.A, dar pentru aceasta este necesara horararea Consiliului Local.
Presedintele sedintei solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate,
nu sunt inscrieri si nici alte obiectii sau discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu unanimitatea de voturi
ale consilierilor prezenti.
La punctul sase inscris pe ordinea de zi, cu privire la predarea terenului catre
C.N.I. – S.A., in vederea construirii obiectivului de investitii Sala de educatie fizica
scolara din satul Glodeanu Silistea, domnul primar face cunoscut ca este aceeasi
procedura ca la celalalt obiectiv de investitie, respectiv demolare si predare teren
catre C.N.I. – S.A.
Presedintele sedintei solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate,
nu sunt inscrieri si nici alte obiectii sau discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu unanimitatea de voturi
ale consilierilor prezenti.
La punctul sapte inscris pe ordinea de zi,domnul primar propune proiectul de
hotarare de reabilitare si amenajare a doua incaperi la dispensarul uman Glodeanu
Silistea, astfel se vine in sprijinul cetatenilor prin oferirea de conditii moderne in care
sa se desfasoare activitatea medicului de familie din comuna noastra.
Presedintele sedintei solicita inscrierea la cuvant pe marginea celor prezentate,
nu sunt inscrieri si nici alte obiectii sau discutii.
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat cu unanimitatea de voturi
ale consilierilor prezenti.
La punctul opt pe ordinea de zi domnul secretar face cunoscut procesul verbal
si Decizia Curtii de Conturi Buzau nr. 33/06.11.2017 in urma activitatii de audit
efectuata in perioada septembrie-octombrie 2017 la sediul institutiei noastre.
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Mentioneaza ca fiecare consilier local a primit in dosarul sau cu materiale, o copie a
acestora.
In incheiere, domnul Ghita Florentin - 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,
GHITA FLORENTIN

SECRETARUL COMUNEI,
GLODEANU SILISTEA
IONITA ADRIAN

_________________

________________
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