
 
                   R O M Â N I A    PROIECT 

Judeţul Buzău 

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2019 pentru comuna 

Glodeanu Sărat, din bugetul local, către Asociația GAL „Ecoul Câmpiei 
Buzăului”  

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

- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată cu 
numărul ___________ 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numarul ________ 2019; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Glodeanu Sărat, înregistrat sub numarul __________ 2019; 

- prevederile art. 1 alin. (1)  și art. 46 alin. (1) lit. a) OG nr. 26/2000 privind asociațiile și 
fundațiile, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 35 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HCL nr. 36 din data de 19 septembrie 2014 privind aprobarea aderării comunei 
Glodeanu Sărat, în calitate de membru asociat la Asociația Grup de Acțiune Locală „Ecoul 
Câmpiei Buzăului”; 

În temeiul art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. f), art. 61 
alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum și art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) – (7) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă plata cotizației aferente anului 2019, în sumă de 5.000 lei, pentru UAT 
Comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, din bugetul local al comunei Glodeanu Sărat, către 
Asociația Grup de Acțiune Locală „Ecoul Câmpiei Buzăului”. 
(2) Suma aprobată potrivit alin. (1) va fi prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei 
Glodeanu Sărat, pentru anul 2019. 
Art.2 Primarul comunei Glodeanu Sărat, prin intermediul aparatului de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei Glodeanu Sărat, Compartimentului Contabilitate, Asociației GAL „Ecoul Câmpiei 
Buzăului” și Instituției Prefectului Județului Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 

 
 Nr. 13 din data de 25 februarie 2019 
       

           INIȚIATOR                                                    AVIZAT                              
     Primar,                                            Secretar,                    
      Neculai STOICA                                            Corina CAZACU   


