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                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂREA NR. 18/29 martie 2019 

privind aprobarea locurilor în care pot fi instalate amenajări 
provizorii  în vederea strângerii semnăturilor de sustinere pentru 

participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 precum și 
pentru distribuirea de materiale de propagandă electorală în 

perioada campaniei electorale, pe domeniul public al Comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată cu 

numărul 2203/22 martie 2019;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 2204/22 martie 2019; 

- raportul comun de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău, nr. 2344/27 martie 2019; 

- prevederile art. 16 alin. (4), art. 18, art. 35 alin. (1) şi alin. (5) şi art. 40 alin. (13) din Legea 
nr. 33/16.01.2017 privind organizarea si desfășurarea alegerilor pentru Prlamentul 
European, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 80/15.02.2019 privind stabilirea zilei de referintă pentru alegerea 
membrilor din România în prlamentul European din anul 2019;  

- Hotărârea Guvernului nr. 81/15.02.2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European în anul 2019;  

- Hotărârea Guvernului nr. 82/15.02.2019 privind aprobarea modelului listei de susținători 
care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 
2019; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/15.02.2019 privind unele măsuri pentru buna 
organizare si desfăsurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 
din anul 2019;  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1), art. 45, alin. (1) şi art.115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă instalarea amenajărilor provizorii, în vederea strângerii semnăturilor de 
sustinere pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, pe terenul în 
suprafaţă de cca 40 mp, situat în T21, P1044, ce figurează în inventarul domeniului public al 
Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, la poziţia 101. 
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Art.2 Terenul prevăzut la art. 1 va fi utilizat şi în campania electorală care se va desfăsura în 
perioada 27 aprilie 2019 – 25 mai 2019, ora 7,00, pentru distribuirea de materiale de 
propagandă electorală. 
Art.3 Activitătile prevăzute la art. 1 și art. 2 se vor putea desfăsura numai în baza 
acordului/avizului eliberat de Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul 
de specialitate al Primarului Comunei Glodeanu Sărat. 
Art.4 Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.5 Secretarul comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta, Primarului comunei Glodeanu 
Sărat, Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Buzău. 
 
 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ            
Consilier local,                                  Secretar,                    

       Dănuț – Meltiade NANCU                           Corina CAZACU    
              

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat, în ședința 
ordinară din data de 29 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) cu un număr 
de 12 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din numărul total de 13 consilieri în 
funcție și 12 consilieri locali prezenți la sedință. 


