
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI  

_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 

 

H O T Ă R Â R E   
pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect in vederea 

realizării obiectivului ”Modernizare drumuri comunale, comuna Căneşti, județul 
Buzău” - obiectiv de interes local al comunei Căneşti, finanţat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală 
 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
	

Avand in vedere : 
	
v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la 

nr. 1.259 din 26.05.2017 ; 
v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre 

compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , inregistrat la nr. 1.260 din 26.05.2017 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 1.271/1.272/1.273 
din 30.05.2017 anexat la hotărâre ; 

v prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

v prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (1) , (4) , lit. “a” , art . 45 , alin. (2) , lit. ‘’a’’ şi 
art. 115 , alin. (1), lit. “b” , alin. (3 – 7) din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administraţia publică (*actualizata*) (*republicată*) modificata si completata : 
 
	

H O T Ă R Ă S T E : 
 

 

Art. 1.	Se aprobă realizarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului  
”Modernizare drumuri comunale, comuna Căneşti, județul Buzău" - obiectiv de interes 
local al comunei Căneşti. 
 
Art. 2.	 Se aprobă indicatorii tehnico-econimici aferenți obiectivului de investitii 
Modernizare drumuri comunale, comuna Căneşti, județul Buzău conform anexei 
- parte indegranta din prezenta Hotarare. 
 
Art. 3.	Sumele reprezentând cheltuieli conexe, neeligibile, ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului ”Modernizare drumuri comunale, comuna Căneşti, 
județul Buzău”, în cuantum de maxim 302.339 lei inclusiv TVA, se vor asigura din 
bugetul propriu al Comunei Căneşti. 
 
Art. 4.	Se aprobă participarea Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Căneşti, în 
vederea cofinanțării obiectivului prevazut la articolul 1, pe anul 2017, cu o suma de 
302.339 lei. 



 
Art. 5.	 Se desemneaza Primarul Comunei Căneşti cu efectuarea demersurilor necesare 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri. 
 
Art.  6. Prezenta se comunică :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- A.J.F.P. Buzau ;  
- publică prin afişare - wwwprimariacanesti@yahoo.com ; 
	

	
	

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local, Viorel - Gabriel MIRITESCU 

 
 

          CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                                
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 
 

Nr. 19. Canesti , Buzău , 31 mai 2017 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	
din	 data	 de	 31	 mai	 2017	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	6		voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	
„-„	impotriva	din	numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		6		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	

 
 
 

 
 


