
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE  

H O T A R A R E 

 privind aprobarea Programului de investitii propuse spre 

 realizare pe anul 2020 

 

 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrat la nr.272/22.01.2020; 

-raportul comun intocmit de viceprimarul comunei si compartimentul achizitii publice, 

monitorizare proceduri administrative si secretariat, inregistrat la nr.271/22.01.2020; 

-prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata; 

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art.129, alin.(2) lit.,,b” si alin.(4) lit.,,f”, din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ; 

-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata; 

-rapoartele de avizare ale  comisiilor pe domenii; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba Programul de investitii al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2020. 

Art.2 Se aproba investitia ,,Achizitionare teren in zona punctului turistic ,,Closca cu Puii de 

Aur“, valoarea investitiei fiind de 18.000 lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.3.Se aproba investitia :” Achizitionare aparat ecograf pentru dotarea Dispensarului 

uman Pietroasele”, valoarea achizitiei fiind de 100.000 lei, investitie finantata din excedentul 

bugetului local. 

Art.4 Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Tescan Neculai Miron 

  contrasemneaza, 

                                                                                                                    secretar general, 

                                                                                                                                           Matache Aurelia 

Nr.9                                                                                       

Data:18.02.2020 

 

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

extraordinara din data de 18.02.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un nr.de 10 voturi pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din 

numarul total de 13 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti la sedinta. 

                                  



 


