
   

    R O M Â N I A     PROIECT 
Judeţul Buzău                      

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

              HOTĂRÂRE 
privind modificarea art. 6 al HCL Glodeanu Sărat nr. 52/28 iulie 2017 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii 

„C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului așezământ cultural și teren aferent și 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

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

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

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

 
Examinând:  

- 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 (1) Se aprobă modificarea art. 6 al HCL Glodeanu Sărat nr. 52/28 iulie 2017 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului 
așezământ cultural și teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Reabilitare, consolidare, extindere și dotare Cămin Cultural sat 
Căldărușanca, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, care va avea următorul conținut:  
Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de 
UAT Comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, în valoare de 270.238,40 lei cu TVA. 
(2) Prevederile celorlalte articole a hotărârii mai sus menţionate rămân neschimbate. 
 
 
 
 



 
 
 
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. 29 din data de 28 mai 2019 
 
 

     INITIATOR                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE
               Primar,                                                     Secretar, 
         Neculai STOICA          Corina CAZACU 
 
 

 
 


