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                  R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂREA NR. 58/22 noiembrie 2019 

privind achiziționarea bunului imobil având număr  
cadastral 23628, teren în suprafață de 1000 mp, situat în  

extravilanul localității 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 6990/2019;  

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

înregistrat cu numărul 6991/2019; 

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

Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 7638/19 noiembrie 2019; 

- dispozițiile art. 863 lit. a) din Legea nr. 287/2009 - Noul Cod civil; 
- prevederile HCL nr. 57/2019 privind însuşirea raportului de evaluare a bunului imobil 
având număr cadastral 23628, situat în localitatea Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- prevederile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 
268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri 
proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției 
Domeniilor Statului. 

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 (1) Se aprobă achiziționarea terenului în suprafață de 1000 mp, înscrisă în CF nr. 
23628 a comunei Glodeanu Sărat, Parcela 214, proprietatea dlui. Dan Vasile, la valoarea 
de 3.500 lei, teren identificat potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului 
anexat prezentei, parte integrantă din aceasta. 
(2) Terenul ce urmează a fi achiziționat potrivit alin. (1) din prezenta hotărâre va fi 
inventariat în domeniul privat al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
Art.2 Se împuternicește prin prezenta hotărâre primarul comunei Glodeanu Sărat, județul 
Buzău, dl. Stoica Neculai, să semneze actul de vânzare – cumpărare în formă autentică, 
precum și orice alte documente vor fi necesare în vederea aducerii la îndeplinire a 
prezentei.  
Art.3 (1) Cheltuielile aferente încheierii actelor de vânzare - cumpărare în formă autentică 
a imobilului, declarații notariale, precum și contravaloarea extrasului de autentificare și a 
intabulării vor fi suportate din bugetul local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
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(2) Contravaloarea bunului imobil ce urmează a fi achiziționat va fi plătită prin virament 
bancar, în contul pus la dispoziție de către proprietar. 
Art.4 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, respectiv 
viceprimarul comunei Glodeanu Sărat, dl. Duță Florin. 
Art.5 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. 


