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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA GLĂVILE 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
Întocmit astăzi  25 mai 2021 în şedinţa ordinară a  

Consiliului local Glăvile, judeţul Vâlcea 
 

  Potrivit  Dispoziţiei emise de primarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea 
nr. 54/20.05.2021, membrii Consiliului local Glăvile au fost convocaţi în şedinţă 
ordinară pe luna mai 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  21 aprilie 2021. Conținutul procesului 
verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  Doamna președinte de ședință Cedică Maria, dă citire ordinii de zi 
având următoarele puncte: 

 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 Initiator: Primarul comunei Glăvile, județul Vâlcea 
   
 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.    
  Se trece la dezbaterea   punctului  înscris pe ordinea de zi, Proiect de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
 Doamna contabil Popescu Cornelia prezintă proiectul de hotărâre. 
 La discuții s-au înscris și au luat cuvântul: 
  Domnul consilier local Bulacu Ion îl întreabă pe domnul primar  de ce 

la ședința trecută a zis că nu putem da bani pentru drumuri și poduri și acum s-au 
pus. 
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 Domnul primar Duicu Iustin răspunde că suma era insuficientă și că nu 
puteam asfalta decât un kilometru. Un kilometru de asfalt costă între 12 și 15 mil. 
Pentru asfaltare ulițe avem contractul semnat și s-au făcut și lucrări : s-a realizat 
proiectarea și s-a adus piatră. Este posibil să se dea o ordonanță de urgență prin care 
să ni se aloce fonduri. 

 Nua u fost alte intervenții. 
Doamna președinte de ședință Cedică Maria supune la vot proiectul de 

hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 care adoptat cu 9 voturi 
,,pentru” și 2 voturi ,,abținere”-Bulacu Ion și Florea Nicolae-Constantin.  

 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, 


