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R O M Â N I A 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 64/18 decembrie 2019 
privind completarea domeniului privat al comunei  

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, înregistrată 
cu numărul 7551/15 noiebrie 2019; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului, înregistrat cu numărul 7845/25 noiembrie 2019; 

- proces verbal întocmit de Comisia de inventariere înregistrat sub nr. 8020/2019; 
- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat cu numărul 8338/17 decembrie 2019; 

- contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3725/03 decembrie 2019; 
- prevederile HCL Glodeanu Sărat nr. 19/31.05.2010 privind atestarea Inventarului 
bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- avizul de legalitate al secretarului comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, dat pe 
proiectul de hotărâre;  

- dispozițiile art. 354 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 357 alin. (1) – (4) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii; 

- prevederile HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. 

În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3)  lit. i) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă completarea Inventarului aparținând domeniului privat al comunei Glodeanu 
Sărat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Glodeanu Sărat prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate. 
Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului – Județul Buzău, precum și altor persoane și 
instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
 

     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ                              
     Consilier local,                      Secretar general UAT,            
Claudiu – Marius CIUFU                             Corina CAZACU    
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 18 decembrie 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 12 consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la sedință. 


