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                 R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării a VII-a  a bugetului local  

al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău” 
 

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

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 
cu numărul 8462/23 decembrie 2019;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 8463/23 decembrie 2019; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul 8464/23 decembrie 2019; 

- prevederile HG nr. 971/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru 
unele unităţi administrativ – teritoriale; 

- adresa DGFP nr. 120360/23 decembrie 2019 înregistrată la Primăria Comunei 
Glodeanu Sărat sub nr. 8520/23.12.2019;  

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HCL Glodeanu Sărat nr. 22/22 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă rectificarea a VII-a a bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul 
Buzău, conform Anexelor 1-3 care fac parte din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Glodeanu Sărat prin Compartimentului financiar – contabil din cadrul aparatului 
de specialitate. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
Comunei Glodeanu Sărat, Compartimentului financiar-contabil 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 pentru legalitate,                             
         Primar,                                    Secretar general,  
          Neculai STOICA                                        Corina CAZACU    


