
 

                 R O M Â N I A   PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia 

„Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural sat Căldărușanca, 
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” 

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

- prevederile art. 1 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. d), art. 6 şi art. 13 din 
Anexa 3 - Programul naţional de construcţii de interes public şi social; 

- prevederile OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." 
S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene; 

- prevederile art. 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Examinând:  
- expunerea de motive a Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrată cu 
nr. ___/_____ 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat cu nr. ___/_____ 2019; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Glodeanu Sărat, înregistrat sub nr. ___/_____ 2019; 

În temeiul prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4, art. 45 alin. (1) și art. 115, alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări 
ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico – economică pentru obiectivul de investiţi „Reabilitare, 
consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural sat Căldărușanca, comuna Glodeanu Sărat, județul 
Buzău”. 
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, 
consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural sat Căldărușanca, comuna Glodeanu Sărat, județul 
Buzău” conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.3 Începând cu data prezentei hotărâri prevederile Hotărârii consiliului local nr. 38/24 mai 2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Reabilitare, consolidare, 
extindere și dotare Cămin Cultural sat Căldărușanca, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” îşi 
încetează aplicabilitatea. 
Art.2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, Ministerului Dezvoltării Regionale 



 

și Administrației Publice, Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A., precum și altor persoane 
sau instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
 
Nr. 28 din data de 28 mai 2019 
 
 

              Inițiator                                                      Avizat pentru legalitate, 
              Primar,                     Secretar, 
                Neculai STOICA                                  Corina CAZACU   

 
 
 


