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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA GLĂVILE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
Întocmit astăzi 26 februarie 2021 în şedinţa ordinară a  

Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea 
 

  Potrivit  Dispoziţiei emise de primarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea 
nr. 23/19.02.2021, membrii Consiliului local Glăvile au fost convocaţi în şedinţă 
ordinară pe luna februarie 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 ianuarie 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 contului de execuție bugetară 
pe anul 2020 

 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 2.Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului maxim de carburant 

penteu Buldoexcavatorul JCB aflat în patrimoniul UAT Comuna Glăvile, județul 
Vâlcea  

 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 3. Proiect de hotărâre privind  organizarea reţelei şcolare pentru anul 

şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Glăvile 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de raportare a 

cantităților de deșeuri municipale de către SC.URBAN SA și de decontare a 
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costurilor directe pentru activitățile de colectare, transport, stocare și valorificare a 
deșeurilor de ambalaje gestionate de  SC.URBAN SA 

 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 5. Proiect de hotărâre privind probarea Planului de pază al comunei 

Glăvile, județul Vâlcea  în anul 2021. 
 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
 6. Prezentarea raportului privind situaţia gestionării bunurilor 

aparţinând domeniului public şi privat al comunei Glăvile, pe anul 2020, în temeiul 
art.289 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Raportează: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea  
  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 contului de execuție bugetară pe anul 2020 

Doamna contabil Popescu Cornelia prezintă proiectul de hotărâre Nu 
au fost  intervenții. 

Domnul președinte de ședință, Catana Nicolae  supune la vot proiectul 
de hotărâre, care adoptat cu 11 voturi ,,pentru”. 

Se trece la punctul 2, Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului 
maxim de carburant penteu Buldoexcavatorul JCB aflat în patrimoniul UAT 
Comuna Glăvile, județul Vâlcea  

Secretarul localității prezintă proiectul de hotărâre. 
Nu au fost  intervenții. 
Domnul președinte de ședință, Catana Nicolae  supune la vot proiectul 

de hotărâre, care adoptat cu 11 voturi ,,pentru”. 
 Se trece la punctul 3,  Proiect de hotărâre privind  organizarea reţelei 

şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Glăvile 
Secretarul localității prezintă proiectul de hotărâre. 
La acest punct s-au înscris și au luat cuvântul : 
Domnul Consilier local Bulacu Ion propune să invităm un reprezentant 

al școlii la ședințele de consiliu în care se iau decizii care îi privesc. 
Domnul primar Duicu Iustin spune că este reprezentant al consiliului 

local în consiliu de administrație al școlii și că hotărîrile li se aduc la cunoștință. 
Nu au fost alte intervenții. 
Domnul președinte de ședință, Catana Nicolae  supune la vot proiectul 

de hotărâre, care adoptat cu 11 voturi ,,pentru”. 
 Se trece la punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității 

de raportare a cantităților de deșeuri municipale de către SC.URBAN SA și de 
decontare a costurilor directe pentru activitățile de colectare, transport, stocare și 
valorificare a deșeurilor de ambalaje gestionate de  SC.URBAN SA 
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 Domnul primar Duicu Iustin prezintă proiectul de hotărâre și 
precizează că firma care va colecta deșeurile reciclabile va pune la dispoziția 
cetățenilor saci de plastic . Odată cu distribuirea sacilor către populație vom da și 
indicații privind reciclabilele pe care le colectează:plastic, hârtie, fier, lemn, sticlă. 
De asemenea prin colectarea separată vom putea reduce penalitățile plătite către 
fondul de mediu, unde  am plătit și 7,00 mii pe an.  

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

de hotărâre, care adoptat cu 11 voturi ,,pentru”. 
 Se trece la punctul 5, Proiect de hotărâre privind probarea Planului de 

pază al comunei Glăvile, județul Vâlcea  în anul 2021. 
 Secretarul localității prezintă proiectul de hotărâre. 
 Nu au fost  intervenții. 

Domnul președinte de ședință, Catana Nicolae supune la vot proiectul 
de hotărâre, care adoptat cu 11 voturi ,,pentru”. 

 Se trece la punctul 6, Prezentarea raportului privind situaţia gestionării 
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al comunei Glăvile, pe anul 2020, 
în temeiul art.289 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Raportul a fost notificat consilierilor odată cu convocarea. Nu au fost 
întebări cu privire la conținutul acestuia și a fost însușit cu unanimitate de voturi. 

 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 al comunei, 

Catana Nicolae     Călin Olguța 


