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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului  

public 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 8106/3 septembrie 2020;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 8108/3 septembrie 2020; 

- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- prevederile HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

- prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi judeţelor; 

- prevederile HG nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1 La Secţiunea I „Bunuri imobile” din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Glodeanu Sărat județul Buzău, se modifică poziţiile: 

 2 DC 35 
 7 DS 2 Glodeanu Sărat 
 8 DS 3 Glodeanu Sărat 
 13 DS 8 Glodeanu Sărat 
 14 DS 9 Glodeanu Sărat 
 15 DS 10 Glodeanu Sărat 
 37 DS 4 Pitulicea 
 38 DS 5 Pitulicea 
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 48 DS 2 Căldărușanca 
 54 DS 5 Căldărușanca 
 51 DS 8 Căldărușanca 

în conformitate cu datelele înscrise în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Glodeanu Sărat prin Compartimentul de resort 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, AFIR, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  în condițiile și 
termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, 
județul Buzău. 
 
Nr. 35/3 septembrie 2020 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU    
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 


