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                  R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 22/20 februarie 2020 
privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare și realizarea Studului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înființare retea de distribuție 
gaze naturale în comuna 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 nr. 546/20 ianuarie 2020;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului, înregistrat cu nr. 57/20 ianuarie 2020; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, înregistrat sub nr. 1368/19 
februarie 2020; 

- prevederile Anexei nr. 3 art. 2 lit. c) şi art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului 
nr.  797/2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilitati; 
- Legea 217/2003 privind prevenirea și lupta împotriva violenței în familie, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și 

completările ulterioare. 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), 
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

-  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei 
Glodeanu Sărat pentru perioada 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei 
Glodeanu Sărat prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate.  
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Art.3 Secretarul general al  Comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta Primarului 

Comunei Glodeanu Sărat, compartimentelor de specialitate precum şi Instituţiei Prefectului 

– Judeţul Buzău. 

 

 
     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 13 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă” și - abțineri, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la sedință. 


