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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 ai proiectului 

„Modernizare drumuri locale in comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”  
 

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

- referatul Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu nr. 7382/2 
noiembrie 2020;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Glodeanu Sărat, înregistrat cu nr. 7383/2 noiembrie 2020; 

- raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat nr. 7443/5 noiembrie 2020; 

- documentația tehnico – economică la faza DALI privind obiectivul de investiție 
„Modernizare drumuri locale in comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzău”; 

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

- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. m) și alin. (4) lit. (d) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

În temeiul prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/05 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai proiectului „Modernizare drumuri locale in 
comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, 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, precum și altor persoane sau 
instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului general 
al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
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                         INIȚIATOR,                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
             Primar,                       Secretar general,                    
               Neculai STOICA                              Corina CAZACU    


