
Secretar,
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20/27.11.2020

1 0 1 0 0

21/27.11.2020

1 0 1 0 0

22/27.11.2020

1 0 1 0 0

Anexa la adresa nr.69 /11.12.2020
privind Hotărârile C.L. a Comunei
Glodeanu Silistea

Numărul și data
hotărârii

Denumirea actului administrativ 
(conform titlului actului administrativ)Denumirea

actului administrativ (conform titlului actului
administrativ)

Act cu
caracter

normativ
Da=1/Nu=0

Obiecțiile formulate de
secretarul u.a.t-ului

Da=1/Nu=0

Tipul ședinței 

Ordinară
Da=1/Nu=0

Extraordinară
Da=1/Nu=0

De îndată
Da=1/Nu=0

Hotarare privind infiintarea, organizarea
si functionarea serviciului public de
alimentare cu apa si de canalizare al
comunei Glodeanu Silistea, judetul

Buzau

Hotarare privind modificarea unei
hotarari a consiliului local Glodeanu

Silistea, judetul Buzau

Hotarare privind aprobarea
organigramei si statelor de functii pentru

aparatul propriu de specialitate al
primarului si serviciilor din subordinea
consiliului local al comunei Glodeanu

Silistea, judetul Buzau



Secretar,

23/27.11.2020

1 0 1 0 0

24/27.11.2020

1 0 1 0 0

25/27.11.2020

1 0 1 0 0

Hotarare privind aprobarea cotei
corespunzatoare pierderilor de apa din

sistemul de alimentare cu apa al
Comunei Glodeanu Silistea, judetul

Buzau

Hotarare privind aprobarea cantitatea de
apa uzata evacuata de utilizatorii

serviciului public de alimentare cu apa
si de canalizare in comuna Glodeanu

Silistea, judetul Buzau

Hotarare privind darea in administrare si
exploatare a serviciului public de

alimentare cu apa si de canalizare si
sistemele de utilitate publica utilizate -

sistemele de alimentare cu apa si de
canalizare - catre serviciul ,,APA-

CANAL GLODEANU SILISTEA''
serviciu public de interes local,

specializat, cu personalitate juridica,
organizat in subordinea Consiliului local

al Comunei Glodeanu Silistea, judetul
Buzau



Secretar,

26/27.11.2020

1 0 1 0 0

27/27.11.2020 1 0 1 0 0

28/27.11.2020 1 0 1 0 0

Hotarare privind aprobarea tarifelor
pentru prestarea unor servicii conexe

serviciului public de alimentare cu apa
si de canalizare al comunei Glodeanu
Silistea, de catre operatorul serviciului
public ,,APA-CANAL GLODEANU

SILISTEA''                       

Hotarare privind aprobarea preturilor la
apa potabila produsa, transportata si

distribuita si a tarifelor la canalizare -
epurare pentru comuna Glodeanu

Silistea, judetul Buzau, pentru serviciul
public de alimentare cu apa si de

canalizare

Hotarare cu privire la aprobarea
proiectului si a cheltuielilor legate de
proiect cu tema ”Achizitia 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
Silistea, Judetul Buzau”



Secretar,

29/27.11.2020 1 0 1 0 0Hotarare privind aprobarea infiintarii
Unitatii de Management a Proiectului
(UIP)”Achizitia de echipamente din
domeniul tehnologiei - IT mobile,
respectiv tablete, echipamente şi
dispozitive necesare activitătii didactice
pentru elevii şi cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar, Comuna
Glodeanu Siliştea, Judetul Buzău”
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