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    R O M Â N I A     PROIECT  
Judeţul Buzău                      

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind acceptarea unei donaţii oferite de 

 Fundația Kinderen in Nood 
 

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 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Glodeanu Sărat nr. ___/_______ 2019; 

- prevederile art. 1013 și următoarele din Legea nr. 287/2009, cu modificări și completări 
ulterioare -  Codul civil;  

- adresa înregistrată la Primăria Comunei Glodeanu Sărat sub nr. 1631/11 martie 2019, 
prin care Fundația Kinderen in Nood aduce la cunoștința Consiliului local intenția de 
donație; 

- prevederile art. 69 alin. (1) – (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (6) pct. 2 și 3, art. 45  alin. (2), art. 121 
alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă acceptarea donaţiei oferite de Fundația Kinderen in Nood, constând în 
suma de 25.000 Euro. 
(2) Suma este destinată reabilitării unui imobil situat în satul Ileana, comuna Glodeanu Sărat, 
județul Buzău, 9, parcela 138, 139, nr. cadastral 22683, aparținând domeniului privat al 
comunei – poz. 261 din inventar – anexă la HCL Glodeanu Sărat nr. 28/2010.  
Art.2 Cu semnarea oricăror documente aferente acceptării donației se mandatează 
_________________. 
Art.3 Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
Financiar – Contabil - Impozite și Taxe Locale. 
Art.4 Cu suma de 25.000 Euro în echivalent Lei (curs de schimb la data transferului bancar), 
suma ce va fi transferată în Trezoreria Pogoanele, județul Buzău, se va majora bugetul de 
venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, respectându-se destinația 
stabilită de transmițător. 
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Art.5 Secretarul comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta Primarului comunei 
Glodeanu Sărat, Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și Taxe Locale, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Buzău şi Fundației Kinderen in Nood pentru care va fi tradusă și 
autentificată. 
 

Nr. 17 din data de 11 martie 2019 
 
 
 

       INITIATOR,                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
           Primar,             Secretar,             

      Neculai STOICA                          Corina CAZACU  
           


