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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării unei suprafețe de teren pentru neutralizarea prin 

îngropare sau incinerare a cadavrelor de origine animală 
 

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

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 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; 

- prederile HG nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, 
prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte 
normative; 

- adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău nr. 8465/11.07.2019 privind pesta 
porcină africană (PPA); 

- adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Buzău nr. 
13661/1/29.07.2019. 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d), alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă ca terenul din extravilanul satului Godeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, 
aparținând domeniului privat al UAT, în suprafață de 500 mp, identificat conform CF nr. 21927, 
respectiv PAD, ce constituie anexa la prezenta hotărâre, să fie utilizat, în situații exceptionale, 
pentru neutralizarea prin incinerare sau îngropare a cadavrelor de origine animală.   
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 
comunei Glodeanu Sărat și Compartimentul Administrativ – Mediu din cadrul aparatului de 
specialitate. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei Glodeanu Sărat, Viceprimarului, Compartimentului Administrativ - Mediu și Instituției 
Prefectului Județului Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului 
general al UAT Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
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            INIȚIATOR,                                                  AVIZAT,                              
         Primar,                               Secretar general UAT,                    
          Neculai STOICA                                      Corina CAZACU    
 


