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JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

NR.35/23.08.2021 
PROIECT DE HOTARARE 

privind infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului depus in cadrul Programului operational 
infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de transport al 

energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a 
sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine, 

 
„INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA POSTA CÂLNAU, 

JUDETUL BUZAU”. 
 

Consiliul Local al Comunei POSTA CÂLNAU, Judetul BUZAU, intrunit in sedinta extraordinară din 
data de 24 August 2021 
 

Având în vedere: 
 Proiectul de hotarare nr. 35 din 23.08.2021și Referatul de aprobare al Primarului comunei 

POSTA CÂLNAU, inregistrat sub nr.111 din 23.08.2021 prin care se arata necesitatea si oportunitatea 
adoptarii unei hotarari privind infiintarea Unitatii de Implementare a depus in cadrul 
PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURA mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme 
inteligente ai sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 
createrea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine 

Raportul  de specialitate  nr.112/23.08.2021, 
Avizele  comisiilor de sepecialitate  din cadrul Consiliului local  nr.113/23.08.2021, 
Tinand cont ca au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  
Avand in vedere proiectul depus in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-

2020, Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor 
naturale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de 
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, 

In baza art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit.e), alin. (9), lit. c), si art. 139, alin. (1) si (3), lit. f) 
coroborat cu art. 5, lit.cc), art.196, alin. (1), lit. a) art. 197, art. 199, alin. (1) si alin.(2) si si art. 243, 
alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T A R A S T E: 
Art. 1. Aproba infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului  depus in cadrul Programului 
operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si sustenabile de 
transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de 
interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
 
Art. 2. Aproba Structura organizatorica si Statul de functii a Unitatii de Implementare a Proiectului 
depus in cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme 
inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 
cresterea gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state 
vecine. 
Art. 3. Aproba Regulamentul de Organizare si functionare a Unitatii de Implementare a depus in 
cadrul Programului operational infrastructura mare 2014-2020, axa prioritara 8 sisteme inteligente si 



sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, obiectivul specific 8.2 cresterea 
gradului de interconectare a sistemului national de transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
Art. 4. Membrii unitatii vor fi numiti prin dispozitia primarului comunei POSTA CÂLNAU. 
Art. 5. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ competenta potrivit prevederilor 
Legii nr.554/2004. 
Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Primarul comunei POSTA 
CÂLNAU. 
Art. 7. Prezenta hotarare se va comunica la dosar hotarari, dosar sedinta consiliul local, Institutia 
Prefectului-Judetul Buzau, Primarul Comunei POSTA CÂLNAU si se aduce la cunostinta publica 
prin afisare la panou si pe site-ul institutiei, prin grija secretarului  general al U.A.T. 
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