
 

                   R O M Â N I A 
Judeţul Buzău  

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 17/20 februarie 2020 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2020 
 

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

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată sub 
nr. 537/20 ianuarie 2020; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat sub nr. 538/20 ianuarie 2020; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul 1363/19 februarie 2020; 

- prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată. 
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum 
şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, 
pentru anul 2020, conform Anexelor 1 - 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Glodeanu Sărat prin Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale din 
cadrul aparatului de specialitate. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și va fi comunicată autorităților, 
instituțiilor și persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei, în condițiile și termenele 
prevăzute de lege. 
 

  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ,          
          Consilier local,                Secretar general UAT,                    
         Claudiu – Marius CIUFU                          Corina CAZACU    
 
 
 

     
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Glodeanu Sărat în ședința 
ordinară din data de 20 februarie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG 
nr. 57/2019 cu un număr de 12 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și 1 abținere, din numărul 
total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


