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R O M Â N I A 
Comuna Glodeanu Sărat 

Județul Buzău 

PRIMAR  
 

DISPOZIȚIA NR. 4  
privind convocarea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat  

în sedință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2020 

 
Primarul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

DISPUNE: 
 
Art.1 (1) Se convoacă Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat în sedință ordinară 

pentru data de 31 ianuarie 2020, ora 0900. 

(2) Ședința are loc la sala de ședințe a Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat, cu 

următoarea ordine de zi: 

1) proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local atribuit dlui. Jipa 

Cornel, declarat supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din 

data de 5 iunie 2016; 

2) proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 51/27 septembrie 2019 privind 

desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii 

Gimnaziale Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

3) proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna Glodeanu Sărat, pentru anul școlar 

2019 - 2020; 

4) proiect de hotărâre privind privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2019;  

5) proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază la nivelul UAT comuna 

Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

6) proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Glodeanu Sărat, precum şi ale serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului 

local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

7) proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de intres 

local ce vor fi executate în anul 2020 de către persoanele majore, apte de muncă, 

din familiile beneficiare de ajutor social; 

8) proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență la nivelul Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
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9) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 pentru 

comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către Asociația GAL „Ecoul Câmpiei 

Buzăului” 

10) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 pentru 

comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către ACoR; 

11) proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 pentru 

comuna Glodeanu Sărat, din bugetul local, către ADI PROGAZ BUZĂU 2020; 

12) proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de prevenire a poluărilor 

accidentale pentru serviciul „Consiliul local Glodeanu Sărat – Serviciul Apă”; 

13) proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile 

sociale administrate și/sau  finanțate din bugetul local; 

14) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum și a Cartei 

drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul comunei Glodeanu Sărat, 

județul Buzău; 

15) probleme ale activității curente. 

Art.2 Secretarul general al UAT Comuna Glodeanu Sărat va aduce la cunoştinţa 

persoanelor şi autorităţilor interesate prezenta dispoziţie, în condițiile și termenele 

prevăzute de lege. 

 
Comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzău, 23 ianuarie 2020 

 
              PRIMAR                                                           

         Neculai STOICA 
           

   Contrasemnează,                   
Secretar general UAT, 

                                                                                       Corina CAZACU 

 

           


