JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLINA
Str.Libertatii nr. 292 , tel 021467.12. 14,fax 021 467 11.98 e.mail,primariaglina@yahoo.com

Nr. 2375/28.02.2017
MINUTA
sedinta extraordinara a CONSILIULUI LOCAL GLINA din 28.02.2017

-

Aprobare modificare Plan de ocupare a functiilor
publice
Aprobare accord aviz Plan de Mobilitate Urbana
Durabila 2016-2030

Sedinta are loc in data 28.02.2017 , ora 11,00 la sala de Consiliu a Primariei Glina.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului nr. 30/24.02.2017, anunt la avizier nr.
2286/24.02.2017, proces-verbal de afisare nr. 2286/24.02.2017, convocati consilieri prin convocator nr.
2287/24.02.2017.
La sedinta participa dl. Primar Tudor Marin, secretar pana la ocuparea postului Craciun Maria,
Dl . Pusculita Mihai – presedintele de sedinta da citire ordinei de zi si se supune la vot. Este aprobata in
unanimitate.
CONSILIERI PREZENTI:13
CONSILIERI invoiti: dl. Tudor Ionut-Razvan si dl. Bacrau Mihai.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca se poate da citire procesului-verbal de la sedinta anterioara?
Nimeni nu este de acord.
Se trece la discutarea si aprobarea primului punct pe ordinea de zi:
1. Aprobare modificare Plan de ocupare a functiilor publice.
D-na secretar explica faptul ca Planul de ocupare a functiilor publice a fost aprobat la inceputul
anului, dar sunt trei functionari publici care trebuiesc promovati la o alta treapta. Dat fiind acest
lucru trebui aprobare pt. modificarea planului de ocupare a functiilor publice. Dl. Vasile Marin
spune ca daca este legal sa se dea din urma. Se supune la vot si se aproba in unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul doi de pe ordinea de zi:
2. Aprobare acord aviz Plan de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030
D-na secretar spune ca in urma adresei primita de la Consiliul Judetean Ilfov va trebui sa dam o
hotarare pentru aprobare acord aviz Plan Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030.
Dl. Presedinte de sedinta supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
dl. consilier Grigore Aristotel spune ca in satul Catelu sunt strazile pline de apa, nefiind geigere puse
si canalizarea infundata.
Dl. Capatana Constantin il invita pe dl. Primar sa mearga intr-o zi in satul Manolache pentru a stabili
locul unde se va amenaja pentru cimitir.
Deasemeni dl. Lupu Marian aminteste faptul ca pe str. Stadionului, Putului, Helesteului trebuiesc
reparate dupa aprobarea bugetului neaparat.
Dl. Stoica Ion spune sa se faca curatenie in comuna si ridicarea gunoaielor dupa topirea zapezii.
Nefiind alte puncte pe ordinea de zi sedinta se declara inchisa.

