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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai proiectului  

„Corecția calității apei potabile distribuită în sistemul de alimentare cu apă al 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, prin dotarea cu o stație de tratare”  

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

- 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; 

- prevederile art. 41 alin. (1) si (2) și art. 44 alin. (1) - (3) din Legea nr. 273/2006 privind  
finanţele publice locale, actualizată; 

- 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare  

În temeiul prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 
alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c) coroborat cu art. 126 precum și a 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 indicatorii tehnico – economici ai proiectului „Corecția calității apei potabile 
distribuită în sistemul de alimentare cu apă al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, prin 
dotarea cu o stație de tratare”, finanțat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală, 
potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și altor persoane sau instituții 
interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului comunei Glodeanu 
Sărat, județul Buzău. 
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                         INIȚIATOR                                         AVIZAT                              
              Primar,                                 Secretar,                    
               Neculai STOICA                                 Corina CAZACU    


