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                 R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂREA NR. 57/22 noiembrie 2019 

privind însuşirea raportului de evaluare a bunului imobil având număr 
cadastral 23628, situat în localitatea Glodeanu Sărat, județul Buzău 

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

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 

cu numărul 6931/08 octombrie 2019;  

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

înregistrat cu numărul 6932/08 octombrie 2019; 

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

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 7637/19 octombrie 2019; 

- dispozițiile art. 863 lit. a) din Legea nr. 287/2009 - Noul Cod civil; 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) și (4) lit. a), art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se însușește Raportul de evaluare întocmit de evaluator Jureschi Vasile, membru 
titular ANEVAR, pentru suprafaţa de 1000 mp, înscrisă în CF nr. 23628 a comunei 
Glodeanu Sărat, parcela 214, conform anexei la prezenta Hotărâre, parte integrantă din 
aceasta. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei 
Glodeanu Sărat, prin Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale şi 
Compartimentul Cadastru – Fond Funciar din aparatul de specialitate. 
Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 
Primarului Comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, 
Compartimentului financiar – contabil, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 
     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                    CONTRASEMNEAZĂ                              
     Consilier local,                    Secretar general UAT,                    
            Emilian VOICU                                  Corina CAZACU    

      
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 22 noiembrie 2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din 
OUG nr. 57/2019, 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. 


