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R O M Â N I A 
Comuna Glodeanu Sărat 

Județul Buzău 

PRIMAR  
 

DISPOZIȚIA NR. 70  
privind convocarea Consiliului local al comunei Glodeanu Sărat 

în sedință ordinară pentru data de 31 mai 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 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 31 mai 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 proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul 

tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 

necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar, comuna Glodeanu Sărat, Județul Buzău”; 

2) proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de sedință pentru 

lunile iunie, iulie și august 2021; 

3) proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, pe 

trimestrul I, anul 2021 - inițiator primarul comunei Glodeanu Sărat; 

4) proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Glodeanu 

Sărat, județul Buzău - inițiator primarul comunei Glodeanu Sărat; 

5) proiect de hotărâre privind completarea HCL Glodeanu Sărat nr. 14 

din 27 aprilie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al pieței de legume din comuna Glodeanu Sărat, județul 

Buzău - inițiator primarul comunei Glodeanu Sărat; 

6) proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a 

normelor din domeniul edilitar-gospodăresc; 

7) proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 48/24 

septembrie 2020 privind aprobarea implementării proiectului „Dotarea 



Pagina 2 din 2 
 

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de 

protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, 

precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni 

răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în comuna Glodeanu Sărat, 

județul Buzău”; 

8) 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, 21 mai 2021 
 

 

PRIMAR, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează,
 Secretar general, 

                                                                      Corina CAZACU 


