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                   R O M Â N I A       PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea plantării unor puieți de arbori în 
 comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău 

 
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 numărul ____/________ 2019;  

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul ____/________ 2019; 

- prevederile art. 1 și art. 3 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă plantarea unor puieți de arbori – tei, frasin și salcâm – în următoarele 
zone:  

 fosta rampă de gunoi – sat Pitulicea, situată în T4, P12/14; 
 stația de apă – sat Glodeanu Sărat, situată în T48, P317; 
 cimitir nou - sat Glodeanu Sărat (T48, P313, 314); 
 școlile din satele Glodeanu Sărat (T2, P74) și Pitulicea (T10, P215); 
 parc – sat Căldărușanca (T14, P410); 
 grădinița sat Ileana (T5, P133,138); 
 DV nr. 11 sat Glodeanu Sărat. 

(2) Pentru lucrările de plantare, incluzând și pregătirea terenului, se alocă suma de 50.000 lei. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Glodeanu 
Sărat prin Compartimentul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei Glodeanu Sărat, Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale și 
Instituției Prefectului Județului Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija 
secretarului comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
 
Nr. 14/25 februarie 2019 
 
            INIȚIATOR                                                  AVIZAT                              
         Primar,                                          Secretar,                    
          Neculai STOICA                                      Corina CAZACU 


