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Codul de înregistrare fiscală: 3724520 
   

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
nr. 44  din 02.12. 2020 

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII  
INDICATORILOR   TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVIL DE INVESTIȚII 

„ÎNFIINȚARE  DISTRIBUȚIE  GAZE  NATURALE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL 
BUZĂU” 

Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzau 
Având în vedere:  
a) referatul de  aprobare al primarului Comunei Poșta Câlnău înregistrat cu nr. 143/02.12.2020; 
b) raportul  de specialitate  întocmit  de compartimentul de resort  din cadrul Aparatului de Specialitate 

al primarului comunei Poșta Câlnău  înregistrat  cu numărul 144/02.12.2020, 
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău  înregistrate cu nr. 

145/02.12.2020,  
d)  prevederile HCL nr. 32  din 14.08. 2020  modificată prin HCL nr.35/25.08.2020; 
e) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;  
f) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
g) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;  
h) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
i) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   
j) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
k) ținând seama de prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI - Programul Operațional 

Infrastructură Mare 20142020 - Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi 
gazelor naturale Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a 
gazelor naturale cu alte state vecine  

l) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și 
celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, luând act de:  

 Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d) alin.(7) lit.d) și art. 138 din Ordonanța de  Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

           În temeiul art. 139 , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
  

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. Se aprobă  modificarea indicatoriilor  tehnico-economici la obiectivul de investiţii „ÎNFIINȚARE  

DISTRIBUȚIE  GAZE  NATURALE  ÎN COMUNA POȘTA CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU” anexat prezentei 
hotărâri.  

  Art. 2. Primarul comunei Poşta Câlnău, judeţul Buzău, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

  Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei  Poșta Câlnău  și prefectului județului  Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunapostacilnau.ro 

               POȘTA CÂLNĂU 
 
                 INITIATOR,                                                                                         Avizat,  

                                PRIMAR                                                                                  Secretarul general al comunei, 
                         MUNTEANU SORIN                                                                         ENACHE ANA

 

                             


