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R O M Â N I A 
Comuna Glodeanu Sărat 

Județul Buzău 

PRIMAR  
 

DISPOZIȚIA NR. 44  
privind convocarea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat  

în sedință ordinară pentru data de 20 februarie 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 
administrative, cu completările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 
 

DISPUNE: 
 
Art.1 (1) Se convoacă Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat în sedință ordinară 
pentru data de 20 februarie 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 aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a 
comunei Glodeanu Sărat pentru anul 2020; 

2) proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 
Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru anul 2020; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând obiectivele de investiții ce 
vor fi realizate în anul 2020; 

4) proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2020;  

5) proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL Glodeanu Sărat nr. 
29/12 aprilie 2019; 

6) proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare și 
realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înființare retea 
de distribuție gaze naturale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”; 

7) proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor 
sociale la nivelul comunei Glodeanu Sărat pentru perioada 2020 – 2021; 

8) proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, 
aprilie și mai 2020; 

9) 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, 12 februarie 2020 

 
              PRIMAR,                                                           

          Neculai STOICA           Contrasemnează,                                    
                                                Secretar general UAT, 
                                                                                         Corina CAZACU 


