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JUDEŢUL BACĂU  

COMUNA  GLAVANESTI 
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P  R  O  C  E  S - V  E  R  B  A  L 
privind desfasurarea lucrarilor sedintei ordinare din 07.03.2019 

 
Sedinta este deschisa de catre  d-na Melescanu Valentina , secretar al comunei 

Glavanesti,  care arata:  
          Domnilor consilieri, 
          Aţi fost convocaţi în şedinţă ordinară prin Dispoziţia primarului  nr. 30 din 
01.03.2019; 
          Din consultarea condicii de prezenţă rezultă că din  cei 13 consilieri ce 
compun Consiliul Local la momentul actual, sunt prezenţi 13 consilieri, nefiind 
absent nimeni,  fiind întrunit cvorumul prevăzut de lege necesar pentru desfăşurarea 
şedinţei şi aprobarea proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi. Participa la sedinta 
domnul Tanase Ioan, delegat satesc si domnul Isvoran Vasile, administrator public. 
          Doamna secretar ii da cuvantul domnului presedinte de sedinta pentru a 
prezenta ordinea de zi   
           Având în vedere problemele propuse  pentru analiza Consiliului Local  vă rog 
să-mi permiteţi  a prezenta ordinea de zi : 
 
1.  Aprobarea proiectului Ordinii de zi a sedintei ordinare din 07.03.2019   ; 
2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata din data de 31.01.2019, 
aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 05.02.2019  si aprobarea 
procesului-verbal al sedintei de indata din data de 21.02.2019   
 
3. Proiect de hotarare privind însușirea Raportului anual privind starea economică, 

socială și de mediu a comunei Glavanesti,  județul Bacău pe anul 2018 

                                                                                Initiator:  primarul Comunei Glavanesti; 

4.  Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizati, 

pentru implementarea proiectului: ”PROIECT INTEGRAT PENTRU REALIZAREA 

INVESTIȚIILOR: GRĂDINIȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE ÎN LOC. RĂZEȘU, COMUNA GLĂVĂNEȘTI, 

JUD. BACĂU; ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂȚILE GLĂVĂNEȘTI ȘI FRUMUȘELU, COMUNA 

GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU; CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE LOCALITĂȚILE 

GLĂVĂNEȘTI ȘI FRUMUȘELU, COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU; ÎMBUNĂTĂȘIREA 

REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU; 

CONSERVAREA TRADIȚIILOR LOCALE DIN SATUL GLĂVĂNEȘTI, COMUNA GLĂVĂNEȘTI, 

JUD. BACĂU” 

                                                                             Initiator:  primarul Comunei Glavanesti; 

5. Proiect de hotarare  pentru aprobarea raportului privind situatia gestionarii 

bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Glavanesti anul 2018 

                                                                           Initiator:  viceprimarul comunei Glavanesti     

6. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA 

GLAVANESTI, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2019/2020 

                                                                        Initiator:  viceprimarul Comunei Glavanesti; 



7. Proiect de hotarare privind aprobarea “ Programului de masuri privind buna 

gospodarire , intretinere si infrumusetare a Comunei Glavanesti in anul 2019” 

                                                                          Initiator:  viceprimarul Comunei Glavanesti; 
8. Proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele UAT  
Comuna Glăvănești, judeţul Bacău in cauza penala nr. 523/P/2018 a Parchetului de pe 
langa Judecatoria Podu Turcului 

Initiator:  viceprimarul Comunei Glavanesti; 
9. Proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele UAT  
Comuna Glăvănești, judeţul Bacău in cauza penala nr. 624/P/2018 a Parchetului de pe 
langa Judecatoria Podu Turcului 

Initiator:  viceprimarul Comunei Glavanesti; 

10.  Diverse.  
 

           Şedinţa este publică şi se ţine in sala de sedinte din cadrul Primariei Comunei 
Glavanesti, jud. Bacau. 
              
  Înainte de începerea lucrărilor şedinţei, în conformitate cu art. 42, alin. 6 din 
Legea nr. 215/2001 se supune aprobarea proceselor verbale ale sedintelor anterioare 
care au fost puse la dispozitia domnilor consilieri in timp util. Nefiind probleme 
procesele verbale al şedinţelor din 31.01.2019, 05.02.2019 si 21.02.2019 au fost 
aprobate de către Consiliul Local Glavanesti.      
            Având în vedere problemele înscrise pe ordinea de zi, pentru buna 
desfăşurare a lucrărilor şedinţei, vă rog ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 
215/2001, să invit pe d-nul Adam Gheorghe să preia lucrările şedinţei în calitate de 
preşedinte de şedinţă.         
            Domnilor consilieri, vă mulţumesc pentru prezenta si vă asigur că voi urmări 
ca lucrările şedinţei să se desfăşoare în conformitate cu prevederile legale.  
           Se consulta Consiliul Local pentru suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte 
de hotarare, probleme de maxima urgenta, care nu sufera amanare, respectiv 
“Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 59 din 27.12.2018 privind 
acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului 
public de salubrizare” si “Proiect de hotarare privind aderarea U.A.T. Comuna 
Glavanesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gaze Bacau”, 
binenteles daca sunt respectate si prevederile art. 44 din Legea 215/2001, privind 
existenta rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort ale aparatului 
propriu si  daca comisia de specialitate s-a pronuntat asupra problemelor ce se 
constituie urgenta, se voteaza in unanimitate suplimentarea ordinii de zi cu aceste  
proiecte. 
            Nemaifiind alte probleme supun aprobarii ordinea  de zi : 

- Voturi pentru – 13 ; 
- Voturi impotriva  ‘- ‘ 

 
 Se pune în  discuţie punctul 3 de pe ordinea de zi şi se prezintă   Proiect de hotarare 

privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a 

comunei Glavanesti,  județul Bacău pe anul 2018 

           Discutii: Ia cuvantul domnul primar si prezinta proiectul de hotarare. Doamna 

Popa spune ca este vorba despre situatia economica de anul trecut a comunei, dar 

neavand resurse nu este o stare tocmai buna, dar ca a vazut precizat in raport faptul 



ca trebuie sa atragem investitori, lucru care este bun, ca este important sa mentinem 

ce a fost facut pana acum si sa terminam ce a fost inceput referitor la proiectul 

integrat. Deasemenea, doamna Popa spune ca nu sunt prea multe de discutat 

deocamdata, neavand bugetul pe anul 2019. Domnul primar spune ca ar fi bine daca 

dintre tinerii comunei ar fi care sa investeasca, sa–si creeze afaceri, dar acestia pleaca, 

casele raman pustii. Dansul spera sa terminam cu bine proiectul. 

            Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 
numar de 13 voturi “pentru”, se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 
 
 Se pune în  discuţie punctul 4 de pe ordinea de zi  Proiect de hotarare privind 
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizati, pentru implementarea 
proiectului: ”PROIECT INTEGRAT PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR: GRĂDINIȚĂ ȘI 

ÎMPREJMUIRE ÎN LOC. RĂZEȘU, COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU; ALIMENTARE CU 
APĂ LOCALITĂȚILE GLĂVĂNEȘTI ȘI FRUMUȘELU, COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU; 
CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE LOCALITĂȚILE GLĂVĂNEȘTI ȘI FRUMUȘELU, 
COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU; ÎMBUNĂTĂȘIREA REȚELEI DE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL DIN COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU; CONSERVAREA TRADIȚIILOR 

LOCALE DIN SATUL GLĂVĂNEȘTI, COMUNA GLĂVĂNEȘTI, JUD. BACĂU” 
 

            Discutii: ia cuvantul domnul administrator public prezinta proiectul de 
hotarare, si explica faptul ca initial proiectul a fost facut intr-un fel, era vorba de 
anumite materiale pentru punctaj, care acum nu mai sunt valabile si atunci trebuie 
actualizati indicatorii tehnico economici. Doamna Popa spune ca este in regula 
proiectul de hotarare, avem devizele si indicatorii si trebuie sa continuam proiectul 
pana la finalizare. Domnul Teletin intreaba daca s-a mai prezentat cineva la licitatia 
pentru gradinita de la Razesu. Domnul administrator spune ca nu s-a prezentat 
nimeni si trebuie reluata procedura.  
           Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 
numar de 13 voturi “pentru”, se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 
 
Se pune în  discuţie punctul 5 de pe ordinea de zi  Proiect de hotarare  pentru 

aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului 

public si privat al comunei Glavanesti anul 2018  
 

            Discutii: ia cuvantul domnul viceprimar care explica faptul ca in urma 
inventarierii bunurilor in luna decembrie pentru anul 2018 au fost actualizate valorile 
acestora si se impune aprobarea raportului privind situatia gestionarii bunurilor de 
catre consiliul local. Doamna Popa intervine si precizeaza faptul ca trebuie sa 
verificam domeniul public si sa il actualizam. 
           Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 
numar de 13 voturi “pentru”, se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 



 
Se pune în  discuţie punctul 6 de pe ordinea de zi  Proiect de hotarare privind 
organizarea retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA GLAVANESTI, Jud. Bacău, 
pentru anul școlar 2019/2020 
 

            Discutii: ia cuvantul domnul viceprimar si spune ca Inspectoratul Scolar a 
acordat avizul conform pentru reteaua scolara pentru anul 2019/2020 fara sa includa 
Scoala Primara Inv. Spirache Florea si fara Scoala Gimnaziala Poet  Sergiu Adam –
gimnaziu. Domnul primar spune ca anul trecut, desi reteaua scolara a fost respinsa 
de catre consiliul local, cei de la Inspectorat nu au tinut cont de acest lucru, dar ca noi 
trbuie sa ne zbatem sa ramana scolile cum sunt pentru ca parintii sunt nemultumiti, 
deoarece spun ca iarna drumul pe care il parcurg copiii este foarte periculos si riscam 
ca majoritatea copiilor sa mearga la scoala la Podu Turcului. Domnul Moraru spune 
ca situatia este asa deoarece sunt foarte putini copii. Domnul viceprimar nu este de 
acord cu desfiintarea scolilor, domnii conslieri sunt de acord cu dansul.   
           Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un numar de 
13 voturi “impotriva”, proiectul se respinge. 
 
 
 Se pune în  discuţie punctul 7 de pe ordinea de zi   Proiect de hotarare privind 

aprobarea “ Programului de masuri privind buna gospodarire , intretinere si 

infrumusetare a Comunei Glavanesti in anul 2019” 
 

                Discutii: ia cuvantul domnul viceprimar care spune ca in momentul in care 

vom avea bugetul pe anul 2019 va putea sti daca are cu ce sa cumpere piatra, 

achizitia trebuie sa o faca pe SEAP. Domnul Moraru spune ca trebuie create conditii 

si celor de la Putredeni, domnul primar spune ca se baga grederul la doua saptamani 

pe acel drum, dar la putin timp drumul se strica din nou. 

Doamna Popa intreaba despre beneficiarii de ajutor social, daca acestia sunt scosi la 

munca. Domnul viceprimar spune ca sunt putini cei care sunt apti de munca si ca 

acestia muncesc, au fost scosi la dezapezire, au pus parazapezi. Doamna Popa spune 

ca trebuie sa popularizam masurile, sa le aratam oamenilor ce obligatii au. 

Domnul viceprimar spune ca oamenii nu fac curatenie in fata curtilor. 

Doamna Popa intreaba daca anul trecut au fost date amenzi sau avertismente pentru 

nerespectarea masurilor pentru curatenie. Domnul viceprimar raspunde negativ. 

Doamna Pruteanu spune ca pe Cotu Morii unii oameni depoziteaza gunoiul langa 

gardul familiei Mutu. Domnul Adam spune ca la Saca oamenii arunca foarte multe 

gunoaie.  Doamna Pruteanu spune ca cei de la politia locala trebuie sa aduca 

oamenilor la cunostinta sa faca si sa pastreze curatenia, in caz contrar sa ia masurile 

care se impun. Domnul Pandelea spune ca ar trebui stabilite intalniri cu cetatenii 

pentru a populariza masurile de infrumusetare a comunei. Doamna Popa este de 

acord cu dansul. 

           Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 



numar de 13 voturi “pentru” se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 
 
 
Se pune în  discuţie punctul 8 de pe ordinea de zi   Proiect de hotarare privind 

desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele UAT  Comuna Glăvănești, 
judeţul Bacău in cauza penala nr. 523/P/2018 a Parchetului de pe langa Judecatoria 
Podu Turcului 
            Discutii: ia cuvantul domnul viceprimar si prezinta proiectul de hotarare. 
Domnul Adam propune ca domnul Isvoran sa reprezinte interesele UAT  Comuna 
Glăvănești, judeţul Bacău in cauza penala nr. 523/P/2018 a Parchetului de pe langa 
Judecatoria Podu Turcului, domnii consilieri sunt de acord cu dansul. 
            Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 
numar de 13 voturi “pentru” se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 
 
Se pune în  discuţie punctul 9 de pe ordinea de zi   Proiect de hotarare privind 

desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele UAT  Comuna Glăvănești, 
judeţul Bacău in cauza penala nr. 624/P/2018 a Parchetului de pe langa Judecatoria 
Podu Turcului 
            Discutii: ia cuvantul domnul viceprimar si prezinta proiectul de hotarare. 
Domnul Adam propune ca domnul Isvoran sa reprezinte interesele UAT  Comuna 
Glăvănești, judeţul Bacău in cauza penala nr. 624/P/2018 a Parchetului de pe langa 
Judecatoria Podu Turcului, domnii consilieri sunt de acord cu dansul. 
            Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 
numar de 13 voturi “pentru” se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 
 
Se pune în  discuţie punctul 1 suplimentar, de pe ordinea de zi, respectiv   Proiect de 
hotarare pentru modificarea HCL nr. 59 din 27.12.2018 privind acordarea unei subvenții 
din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare  
 

            Discutii: ia cuvantul domnul administrator public care prezinta proiectul de 

hotarare si explica faptul ca noi am subventionat suma de 5000 lei, dar de fapt trebuie 

sa acoperim deficitul din anexa pe care ne-au transmis-o ei si este vorba de suma de 

50013 lei, iar daca nu suntem de accord sa platim aceasta suma nu vor mai ridica 

gunoiul. Doamna Popa intreaba unde este suma pentru salubrizare neplatita pe anul 

2018. Domnul viceprimar spune ca banii au fost incasati, dar au fost cheltuiti in alte 

parti, decat la salubritate. Doamna Vitoreanu spune ca cei care nu platesc taxa pentru 

gunoi nu trebuie sa beneficieze de ridicarea gunoiul. Domnul primar spune ca sunt 

multe persoane plecate din tara si nu vor sa plateasca gunoiul. Doamna Pruteanu 

intreaba de ce nu le luam declaratie la cei plecati.  



           Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 
numar de 13 voturi “pentru” se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 
 
Se pune în  discuţie punctul 2 suplimentar, de pe ordinea de zi, respectiv   Proiect de 
hotarare privind aderarea U.A.T. Comuna Glavanesti la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Gaze Bacau  

            Discutii: ia cuvantul domnul administrator public care prezinta proiectul de 
hotarare si explica de ce este necesar sa aderam la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Gaze Bacau. Dansul spune ca sunt 8 comune membre. 
Doamna Popa intreaba daca trebuie sa platim cotizatie. Domnul Isvoran spune ca 
trebuie sa platim 800 lei pentru patrimoniul asociatiei, iar despre cotizatie inca nu stie 
cat este.   
            Presedintele de sedinta consulta consilierii daca au fost facute amendamente 
de fond sau de redactare, nefiind,  se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu un 
numar de 13 voturi “pentru” se aprobă, proiectul fiind avizat favorabil de catre 
Comisiile de specialitate. 
 
             Presedintele de sedinta intreaba daca mai sunt si alte aspecte ce necesita 
dezbatere. 
            Fiind epuizata ordinea de zi, presedintele de sedinta le mulţumeşte 

participanţilor pentru colaborare şi se declară lucrările şedinţei închise.  

  Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.  
   
 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                 Secretarul Comunei Glavanesti, 
             Consilier,                                                                Melescanu Valentina                                                                                 
        Adam Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


