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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA GLĂVILE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
Întocmit astăzi   27 august 2021, în şedinţa ordinară a  

Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea 
 

  Potrivit  Dispoziţiei emise de primarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea 
nr.80/20.08.2021, membrii Consiliului local Glăvile au fost convocaţi în şedinţă 
ordinară pe luna august 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  29 iulie 2021. Conținutul procesului 
verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Domnul președinte de ședință Cruceru Anton, dă citire ordinii de zi 
având următoarele puncte:  

 1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului UAT comuna Glăvile în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire 
la primirea Comunei Fârtățești în cadrul Asociației, precum și la modificarea și 
completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, cu modificarile și 
completările ulterioare  

 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale integrate de 

dezvoltare durabilă a Comunei Glăvile  în perioada 2021-2027 
 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
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 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 acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna 
Glăvile în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 
Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la primirea Comunei Fârtățești în 
cadrul Asociației, precum și la modificarea și completarea Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociației, cu modificarile și completările ulterioare  

 Domnul primar, Duicu Iustin, prezintă proiectul de hotărâre. 
 Nu au fost  intervenții. 
 Domnul președinte de ședință Cruceru Anton, supune la vot proiectul 

de hotărâre  care este adoptat cu 11 voturi ,,pentru” . 
 Se trece la punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei 

locale integrate de dezvoltare durabilă a Comunei Glăvile  în perioada 2021-2027 
 Domnul primar, Duicu Iustin, prezintă proiectul de hotărâre. 
 Nu au fost  intervenții. 
 Domnul președinte de ședință Cruceru Anton, supune la vot proiectul 

de hotărâre  care este adoptat cu 11 voturi ,,pentru” . 
  Se trece la punctul 3, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2021. 
 Doamna contabil Popescu Cornelia prezintă proiectul de hotărâre.  
 Nu au fost  intervenții. 
 Domnul președinte de ședință Cruceru Anton, supune la vot proiectul 

de hotărâre  care este adoptat cu 11 voturi ,,pentru” .  
 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, 

Cruceru Anton     Bulacu Olguța 


