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R O M Â N I A 
Comuna Glodeanu Sărat 

Județul Buzău 

PRIMAR  
 

DISPOZIȚIA NR. 38  
privind convocarea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat 

în sedință ordinară pentru data de 31 martie 2021 
 
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 modificările și completările ulterioare, 
 

DISPUNE: 
 
Art.1 (1) Se convoacă Consiliul local al comunei Glodeanu Sărat în sedință 
ordinară pentru data de 31 martie 2021, ora 08,00. 
(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 indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea căminului cultural din sat Glodeanu Sărat, comuna Glodeanu 
Sărat, județul Buzău”, gestionat de Compania Naţională de Investiţii 
„C.N.I.” S.A. 

2) proiect de hotărâre privind mentinerea prevederilor existente pentru 
Comuna Glodeanu Sărat in Programul județean de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate, aferent județului Buzău, care este valabil 
pana la 31.12.2021; 

3) proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii si 
derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru 
pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor - cadru  
de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente 
Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023, pentru anii 
scolari 2021 - 2022 și 2022 - 2023, de catre Comuna Glodeanu Sărat, 
județul Buzău; 

4) 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, 24 martie 2021 
 

PRIMAR, 

Neculai STOICA 
Contrasemnează,

 Secretar general, 
                                                                                      Corina CAZACU 


