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Nr.57 /14.10.2021 

 

PROIECT 

 

H O T A R A R E 
 

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

realizării investitiei ”Reabilitare  si modernizare  drumuri  comunale in comuna 

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

finanţat prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny 

 

 
Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau;  

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele, înregistrat sub nr. 3984/14.10.2021; 

 raportul comun al viceprimarului si compartimentului buget finante contabilitate  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3985/14.10.2021 ; 

 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 

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

”Reabilitare  si modernizare  drumuri  comunale in comuna Pietroasele, judetul Buzau” -  investitie 

de interes local al comunei Pietroasele, in valoare totala de 9.797.197,98 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  si modernizare  drumuri  comunale in comuna Pietroasele, 

judetul Buzau”  în cuantum de maxim 263.497,96  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 hotariri. 

Art.5.  Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

                                             

 

 

 

 

Initiator, 

                                                    Cornel Enache                                   

 

 

                                                                                                    

 

 

            avizat 

                                                                                   secretar general UAT, 

                                                                                          Matache Aurelia 

 

 

 

 

                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

        NR.3984/14.10.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

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

realizării investitiei ”Reabilitare  si modernizare  drumuri  comunale in comuna 

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

finanţat prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny 

 

 

Tinând cont că prin Programul de guvernare, Guvernul României îşi 

asumă modernizarea comunităţilor locale prin realizarea de investiţii în 

infrastructura locală, drumuri judeţene şi locale dar si asigurarea unor 

servicii esenţiale pentru creşterea calităţii vieţii în localiatate, in conformitate 

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

de investiţii "Anghel Saligny" , faptul ca este necesar ca in proiect sa fie 

cuprinsa si o suma de bani necesara cu eventualele cheltuieli neeligibile, dar si 

raportul cu nr. 3985/14.10.2021, propun spre dezbatere si aprobare proiectul 

de hotarare initiat. 

PRIMAR, 
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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

  

 

 

 

NR._____DIN 19.10.2021 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

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

realizării investitiei ”Reabilitare  si modernizare  drumuri  comunale in comuna 

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

finanţat prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny 

 

         

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 19.10.2021, a analizat  proiectul de hotarare  

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

realizării investitiei ”Reabilitare  si modernizare  drumuri  comunale in comuna 

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

finanţat prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny, il avizeaza favorabil  

si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 

19.10.2021. 

 

COMISIA : 

 

1. Banica Ionel – presedinte_____________________________ 
2. Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3. Tescan Neculai Miron _____________________________ 
4. Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5. Mares Nicolaie________________________ 
 

 

 



 

 

Nr.3985/14.10.2021 

 
                                      Raport 

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

realizării investitiei ”Reabilitare  si modernizare  drumuri  comunale in comuna 

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

finanţat prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny 

 

 Subsemnatul Banica Ionel, viceprimarul comunei si Zainescu Madalina 

,inspector la Compartimentul buget finante-contabilitate va aducem la 

cunostinta ca pentru realizarea investitiei ”Reabilitare  si modernizare  

drumuri  comunale in comuna Pietroasele, judetul Buzau” - investitie de 

interes local al comunei Pietroasele, finanţat prin Programul National Anghel 

Saligny, program sustinut financiar de catre Guvernul Romaniei, este necesar 

ca bugetul proiectului sa cuprinda si o contributie a Unitatii Administrativ 

Teritoriale care solicita finantarea. 

 Datorita faptului ca drumurile pe care ni le-am propus sa le reabilitam 

si modernizam sunt de o importanta deosebita pentru comuna noastra, 

consider ca suma de 263 mii lei, contributia Consiliului local, ne ajuta in 

vederea semnarii contractului de finantare, in conditiile in care  vor aparea 

cheltuieli neeligibile. 

Urmare celor prezentate, propun initierea unui proiect de hotarare 

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

realizării investitiei mai sus menionate. 

 

Viceprimar,   Compartiment buget finante-contabilitate 

Banica Ionel   Zainescu Mariana  
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