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R O M Â N I A 
Comuna Glodeanu Sărat 

Județul Buzău 

PRIMAR  
 

DISPOZIȚIA NR. 131  
privind convocarea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat 

în sedință ordinară pentru data de 29 octombrie 2021 
 
Primarul comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și 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 29 octombrie 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 cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ aferente obiectivului „Modernizare 
drumuri locale în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, în 
vederea depunerii spre finantare prin Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, inițiator dl. Stoica Neculai, primarul 
comunei Glodeanu Sărat; 

2) proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ aferente obiectivului „Înființare sistem de 
canalizare în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău”, în vederea 
depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, inițiator dl. Stoica Neculai, primarul comunei Glodeanu 
Sărat; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici ai obiectivului „Decolmatare Lacul Gârlița din comuna 
Glodeanu Sărat, județul Buzău”, inițiator dl. Stoica Neculai, primarul 
comunei Glodeanu Sărat; 

4) proiect de hotărâre privind modificarea unei hotărâri a Consiliului 
local al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, inițiator dl. Stoica 
Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 

5) proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de 
salubrizare şi pentru implementarea obligaţiilor prevăzute de OUG 
nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor  şi de Legea nr. 181/2020 
privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile la nivelul 
UAT comuna Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, inițiator dl. Stoica 
Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 
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6) proiect de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in 
vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din 
activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Glodeanu 
Sărat, județul Buzău, inițiator dl. Stoica Neculai, primarul comunei 
Glodeanu Sărat; 

7) proiect de hotărâre privind instituirea unor puncte de colectare a 
deşeurilor pe raza comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, inițiator 
dl. Stoica Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 

8) proiect de hotărâre privind darea în administrare şi exploatare a 
serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei  Glodeanu Sărat, 
judeţul Buzău către serviciul „Serviciul de salubrizare al comunei 
Glodeanu Sărat", serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului 
local al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, inițiator dl. Stoica 
Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 

9) proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului de venituri 
și cheltuieli al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, inițiator dl. 
Stoica Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 

10)proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al  
Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat în Comisia de evaluare a 
directorului Școlii Gimnazială Glodeanu Sărat, județul Buzău, inițiator 
dl. Stoica Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 

11)proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală 
a comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pentru perioada 2021 –
2027, inițiator dl. Stoica Neculai, primarul comunei Glodeanu Sărat; 

12)proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6%; 

13)probleme ale activității curente. 
Art.2 Secretarul general al comunei Glodeanu Sărat va aduce la cunoştinţa 
persoanelor şi autorităţilor interesate prezenta dispoziţie, în condițiile și 
termenele prevăzute de lege. 
 
Comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzău, 21 octombrie 2021 
 
 

PRIMAR, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează,
 Secretar general, 

                                                                      Corina CAZACU 

 


