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R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 39/30 iulie 2019 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.,  a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiţii Proiect pilot „Sală de educație fizică școlară în sat Pitulicea, 

cvartal 10, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referat de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 
numărul 5262/23 iulie 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 5263/23 iulie 2019; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul 5277/24 iulie 2019; 

- avizul secreatrului general UAT dat pe proiectul de hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de 
Investiţii „C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii Proiect pilot „Sală de educație fizică școlară în sat Pitulicea,  
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investitii „C.N.I.” S.A.; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (7) lit. a), e) și f), art. 139 alin. (1) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul adminisrativ,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a terenului, situat în satul 
Pitulicea, cvartal 10, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, aflat în proprietatea unității 
administrativ – teritoriale comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, în suprafață de 900 mp, 
conform PAD – Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, din totalul de 3556 
mp din acte și 3774 mp suprafață măsurată, identificat conform CF nr. 21952, nr. topo 21952, 
liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNI SA a obiectivului de 
investiţii Proiect pilot „Sală de educație fizică școlară în sat Pitulicea, cvartal 10, comuna 
Glodeanu Sărat, județul Buzău”. 
Art.2 Amplasamentul este viabilizat conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigore. 
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Art.3 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, 
județul Buzău, pentru racorduri la utilități (energie electrică, apă, canal, combustibil solid). 
Art.4 Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 
Art.5 Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat se obligă ca, după predarea amplasamentului 
și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de 
minim 15 ani. 
Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarului 
comunei Glodeanu Sărat prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate. 
Art.7 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Compartimentului financiar-contabil și Instituției 
Prefectului Județului Buzău, prin grija secretarului general UAT Glodeanu Sărat în condițiile și 
termenele prevăzute de lege. 
 
 
     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                   CONTRASEMNEAZĂ                              
     Consilier local,                   Secretar general UAT,                    
         Constantin PLĂTICĂ                            Corina CAZACU    
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat, în ședința 
ordinară din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 cu un număr de 12 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri, din numărul total 
de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la sedință. 


