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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA GLĂVILE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
Întocmit astăzi  21 aprilie 2021 în şedinţa ordinară a  

Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea 
 

  Potrivit  Dispoziţiei emise de primarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea 
nr. 45/15.04.2021, membrii Consiliului local Glăvile au fost convocaţi în şedinţă 
ordinară pe luna aprilie 2021. 
  Prin intermediul secretarului comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, 
consilierilor locali le-a fost notificată convocarea şi le-au fost puse la dispoziţie 
materialele aflate pe ordinea de zi.  
  Data, ora şi ordinea de zi a şedinţei au fost aduse la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Primăriei comunei Glăvile, judeţul Vâlcea. 
  Şedinţa este publică.  

În urma efectuării prezenţei, se constată că la lucrările şedinţei 
participă toți din cei 11 consilieri în funcție. Ședința este statutară și se pot adopta 
hotărâri valabile, fiind întrunite condiţiile art.137 alin. (1) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

La începutul ședinței secretarul localității citește procesul verbal al 
şedinţei anterioare, desfăşurată în data de  31 martie 2021. Conținutul procesului 
verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Domnul președinte de ședință Catana Nicolae, dă citire ordinii de zi 
având următoarele puncte: 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 
 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 

  2.Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de  1.037.600 lei din 
excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 
anul 2021 

 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul fiscal 2022 
 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

lunile mai, iunie, iulie  2021 
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 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 5.Prezentarea raportului privind  starea economică, socială şi de mediu 

a comunei Glăvile, în temeiul art.155 alin. (3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  Raportează: primarul  comunei Glăvile, judeţul Valcea. 
  6.Prezentarea rapoartelor anuale de activitate de către consilierii locali 
şi viceprimarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, în temeiul art.225 alin. (2) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Raportează: consilierii locali şi viceprimarul comunei.  
 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.    
  Se trece la dezbaterea  primului punct  înscris pe ordinea de zi, Proiect 

de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021. 
  Domnul consilier local Bulacu Ion întreabă dacă la ședință a fost 

invitată și doamna director al școlii. 
 Domnul primar Duicu Iustin răspunde că sumele au fost discutate și cu 

doamna director și că și-a făcut material cu necesarul pentru buget. 
 Domnul consilier local Bulacu Ion propune să trecem la următorul 

punct de pe ordinea de zi și să revenim asupra dezbaterii când sosește doamna 
director. Domnii consilieri locali sunt de acord în unanimitate. 

  Se trece la punctul 2, Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de  
1.037.600 lei din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare în anul 2021 

Doamna contabil Popescu Cornelia prezintă proiectul de hotărâre . 
La discuții s-au înscris și au luat cuvântul: 

 Domnul consilier local Bulacu Ion consideră că sunt lucruri mai 
importante decât construirea unui sediu nou pentru primărie. Să folosim banii din 
excedent pentru asfaltare ulițe. 

  Domnul primar Duicu Iustin răspunde că pentru asfaltare avem 
contractul semnat cu Fondul de Dezvoltare și Investiții și așteptăm să vedem dacă 
primim finanțare. 

 Nu au fost alte intervenții. 
Domnul președinte de ședință,  Catana Nicolae  supune la vot proiectul 

de hotărâre, care adoptat cu 9 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,,împotrivă”-Bulacu Ion și 
Florea Nicolae-Constantin. 
  Se trece la punctul 3, Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 
  Doamna inspector ITL delegat, Florica Daniela  prezintă proiectul de 
hotărâre. 

La discuții s-au înscris și au luat cuvântul: 



 
 
 

3 
  

 Domnul consilier local Bulacu Ion este de părere că tractoarele au un 
impozit foarte mic comparativ cu alte primării. Atât  cei cu tractoare cât și cei cu 
ATV-uri și cu mașini de teren strică drumurile de interes local și propune să apelăm 
la lucrătorii Postului de Poliție pentru a le pune în vedere acest aspect. De asemenea 
propune majorarea impozitului pentru tractoare. 

 Se supune la vot propunerea făcută și este respinsă cu majoritate de 
voturi.  

Domnul președinte de ședință Catana Nicolae  supune la vot proiectul 
de hotărâre privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 
care adoptat cu 9 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,,abținere”-Bulacu Ion și Florea 
Nicolae-Constantin. 

 Având în vedere că lalucrările ședinței se alătură doamna director al 
Școlii Gimnaziale Glăvile, se revine la punctul 1 de pe ordinea de zi: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021. 

  La discuții s-au înscris și au luat cuvântul: 
  Domnul consilier local Bulacu Ion îi adresează întrebarea dacă este de 

acord cu banii alocați școlii. 
 Doamna director răspunde că se vor încadra în banii alocați și dacă vor 

apărea probleme sau diverse defecțiuni vor face solicitări să se mai aloce fonduri. 
La școală marea problemă o reprezintă centrala școlii dar știe că există intenția de a 
accesa un proiect cu finanțare externă privind reabilitarea termică a clădirii, ceea ce 
ar presupune și remedierea problemei cu centrala. Dacă nu se va rezolva cu 
proiectul, spune că va solicita fonduri de la bugetul local. 

 Doamna consilier local Cedică Maria propune să avem în vedere și 
alocarea de fonduri pentru centrală și izolare clădire Dispensar. De asemenea ar dori 
să se comunice proprietarilor de la bloc să repare fațada blocului. 

 Nu au fost alte intervenții. 
 Domnul președinte de ședință,  Catana Nicolae  supune la vot proiectul 

de hotărâre, care adoptat cu 9 voturi ,,pentru” și 2 voturi ,,abțineri”-Bulacu Ion și 
Florea Nicolae-Constantin. 

 Se trece la punctul 4, Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie  2021. 

 Este propusă doamna Cedică Maria. Nu au fost alte propuneri.  
Domnul președinte de ședință,  Catana Nicolae  supune la vot propunerea făcută, 
fiind aprobată cu 11 voturi ,,pentru”. 

 Se trece la punctul 5, Prezentarea raportului privind  starea 
economică, socială şi de mediu a comunei Glăvile, în temeiul art.155 alin. (3) 
lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 Primarul localității dă citire Raportului. Nu au fost intervenții prrivind 
aspectele prezentate. 
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 Se trece la punctul 6, Prezentarea rapoartelor anuale de activitate de 
către consilierii locali şi viceprimarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, în temeiul 
art.225 alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 Domnul viceprimar Drăghici Nicolae dă citire raportului anual de 
activitate. 

 Rapoartele prezentate de către domnul viceprimar și domnuii consilieri 
locali au fost anexate la dosarul ședinței, urmând a fi aduse la cunoștință publică. 

 La finalul dezbaterilor, secretarul localității le aduce la cunoștință 
consilierilor locali că incidența COVID a depășit pragul de 4/1000 locuitori și vor 
intra în vigoare noi restricții aferente situației actuale, adresând rugămintea de ase 
implica și a comunica populației comunei noile  restricții. 

 Nefiind alte discuții iar punctele înscrise pe ordinea de zi fiind 
discutate, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare, 
mulţumind tuturor pentru participare. 

 
  Președinte de ședință,    Secretar general uat, 


