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                 R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico - economici  

actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea,  
modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Glodeanu Sărat, 

 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 cu 

numărul 568/03 februarie 2021;  

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

al Primarului, înregistrat cu numărul 569/03 februarie 2021; 

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

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat nr. 41/9 octombrie 2014 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania 

Națională de Investiții „CNI S.A.” a amplasamentului și asigurarea condițiilor, în vederea 

executării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural 

din sat Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

- expertiza tehnică contractată de Compania Națională de Investiții „CNI S.A.”, întocmită 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din 

sat Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău” de către prestatorul SC PRO 

MANAGEMENT CONSULTING SRL; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1) lit. d), art. 6 şi art. 13 din 

Anexa 3 - Programul naţional de construcţii de interes public şi social; 

- prevederile OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." 

S.A., cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 114/28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 

publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene. 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Glodeanu Sărat, comuna 

Glodeanu Sărat, județul Buzău” conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din 

aceasta. 

(2) Începând cu data prezentei hotărâri orice alte hotărâri contrare îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 

comunei Glodeanu Sărat, Instituției Prefectului - Județul Buzău, Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A., precum și 

altor persoane sau instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija 

secretarului general al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 

 
Nr. 5/3 februarie 2021 
 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Avizat pentru legalitate,  

                                                                                   Secretar general,  

          Corina CAZACU 

 

 




