
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

  

 

H O T A R A R E  

pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și in vederea 

realizării investitiei ”Reabilitare  drumuri de interes comunal in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau” - investitie de interes local al comunei Pietroasele, 

finanţat prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny 

 
Consiliul Local Pietroasele; 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele, înregistrat sub nr. 

3982/14.10.2021; 

 raportul comun al viceprimarului si compartimentului buget finante contabilitate  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3983/14.10.2021; 

 prevederile Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 prevederile OUG nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului naţional 

de investiţii "Anghel Saligny"; 

 prevederile Ordinului nr. 1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

 avizul favorabil al comisiei pe domenii; 

 

În temeiul 196, alin. (1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ă, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

ART.1. Se aprobă investitia prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny 

”Reabilitare  drumuri de interes comunal in comuna Pietroasele, judetul Buzau”  -  investitie 

de interes local al comunei Pietroasele, in valoare totala de 6.832.265,47 lei cu TVA. 

ART.2. Se aprobă devizul general, cererea de finantare si indicatorii tehnico-

econimici, aferenți investitiei ”Reabilitare  drumuri de interes comunal in comuna Pietroasele, 

judetul Buzau” conform anexei - parte integranta din prezenta Hotarare. 

ART.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe, neeligibile, ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului ”Reabilitare  drumuri de interes comunal in comuna Pietroasele, 

judetul Buzau”  în cuantum de maxim 154 440,58  lei, inclusiv TVA, se vor asigura din bugetul 

propriu al Comunei Pietroasele. 

ART.4. Se desemneaza Primarul Comunei Pietroasele cu efectuarea demersurilor 

necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
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Art.5.  Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din 

O.U.G nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

                                                              

 

Presedinte de sedinta, 

         Gheorghe Mioara 

 

 

                                                                                                                                       

Contrasemneaza                                                                                                                                                                                                                                                  

Secretar general UAT,                                                                                                                                       

Matache Aurelia 

 

 

 

Nr. 55 

Data:19.10.2021 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in 

sedinta extraordinara din data de 19.10.2021, cu respectarea prevederilor art.139 

din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu un numar de 13 voturi 

pentru, - abtineri si ____voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in 

functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 
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