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Nr.80/21.12.2021 

                                                                                                                                                    PROIECT  

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea listei de investitii nr. 4938/20.12.2021 

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

 

-referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrat la nr.4984/20.12.2021; 

-raportul compartimentului buget finante contabilitate, inregistrat la nr.4950/20.12.2021; 

-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; 

 

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 lista de investitii nr. 4938/20.12.2021  conform Anexei care face parte 

integranta din prezenta. 

 

Art.2 Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind  Codul Administrativ. 

 

Initiator 

Primar, 

Cornel  Enache 

 

                                                                                                                                            Avizat                                                                                                                                                              

                                                                                Secretar general UAT, 

Matache Aurelia                                                                                             



           

 
 

 
 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR. 4984/21.12.2021 

 

Referatul de aprobare 

 la proiectul de hotarare privind aprobarea listei de investitii nr. 

4938/20.12.2021 

 

Domnilor consilieri, 

 

Avand in vedere prevederile art.41 din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, actualizata,coroborate cu raportul compartimentului buget finante 

contabilitate,  supun aprobarii dumneavoastra prezentul proiect de hotarare privind 

aprobarea Listei de investitii pe care dorim sa le realizam in anul 2021, urmand ca, 

pe parcursul anului, sa le completam cu alte investitii care apar, tinand cont si de 

sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate. 

 

 

 

                                                           P r i m ar, 

        Cornel Enache 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr. 4950/20.12.2021 
 

 

Raport  de specialitate , 

la  hotărârea privind  aprobarea listei de investiţii nr.4938/20.12.2021 

 

Subsemnata  Zăinescu Mariana Mădălina, inspector superior  in cadrul U.A.T 

Pietroasele,  

În conformitate cu art.41 din legea nr.273/20065 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare privind finanţele publice 

 ,, Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din 

fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de 

investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de 

ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca 

anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile 

deliberative ‚’’  

Pentru  realizarea   obiectivelor de investiţii pe anul 2021 este necesară 

aprobarea  listei de investiţii nr.4938/20.12.2021,anexă la proiectul de hotărâre . 

 

 

 

Întocmit, 

                                                    Zainescu Mariana Madalina 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

 

Nr._______/22.12.2021 

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 

 

la  proiectul de hotărâre privind  aprobarea listei de investiţii nr.4938/20.12.2021 

 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, 

in sedinta comisiei pe domenii din data de 22.12.2021, a analizat  proiectul de 

hotarare  privind aprobarea Listei de investitii nr.4496/19.11.2021, il avizeaza 

favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 

data 22.12.2021. 

 

COMISIA : 

 

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

3. Tescan Neculai Miron _____________________________ 

4. Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 
5. Mares Nicolaie________________________ 
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