
Pagina 1 din 2 
 

 
                   R O M Â N I A 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 54/27 septembrie 2019 
privind aprobarea realizarii obiectivului de investiție „Înființare sistem de 

supraveghere video în 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 5986/28 august 2019;  

- raportul de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, înregistrat cu numărul 5987/28 august 2019; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 6547/23 septembrie 2019; 

- prevederile HCL nr. 49/2019 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările și completărle ulterioare; 

- art. 7 alin. (2) si art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. g), h) și k) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completărle ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completărle ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă realizarea obiectivului de investiție „Înființare sistem de supraveghere video 

în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, având caracteristicile tehnice prezentate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se mandatează primarul comunei să semneze contractul de lucrări și condițiile 

acestuia. 

Art.3 Sistemul de supraveghere prevăzut la art. 1 se realizează în scopul: 

a) creșterii gradului de siguranță a cetățenilor, precum și a prevenirii şi combaterii 

săvârşirii faptelor de natură antisocială; 

b) asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a 

instalaţiilor de utilitate publică, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora. 
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Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Glodeanu Sărat prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului Județului Buzău, în condițiile și termenele 

prevăzute de lege, prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

   
     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ                              
       Consilier local,                        Secretar general,                    
              Emilian VOICU                                  Corina CAZACU    

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 27 septembrie 2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) 
din OUG nr. 57/2019 cu un număr de 10 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 10 consilieri locali prezenți la sedință. 


