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                R O M Â N I A      PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Listei cuprinzând obiectivele de investiții ce vor fi 

 realizate în anul 2020 în comuna 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 

sub numărul 539/20 ianuarie 2020; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

înregistrat sub numărul 540/20 ianuarie 2020; 

- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Glodeanu Sărat, înregistrat sub numărul ___/ 2020; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat nr. 17/20 februarie 

2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), 

precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în anul 2020 în comuna 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Glodeanu Sărat, județul Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

Art.3 Secretarul UAT Comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, va asigura aducerea la 

cunoștință publică a prezentei hotărâri, care se comunică Primarului Comunei Glodeanu 

Sărat, Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite și Taxe Locale și Instituției 

Prefectului Județului Buzău, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 
 

Nr. 4/20 ianuarie 2020 
 
            INIȚIATOR,                          AVIZAT PENTRU LEGALITATE,                             
         Primar,                        Secretar general UAT,            
          Neculai STOICA                               Corina CAZACU                                                         


