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CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE              28/2017        

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

_______CONSILIUL LOCAL CANESTI_______ 
 
 
 

H O T Ă R Â R E   
  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de  

investiţii ” ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI 
VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI,  

JUDETUL BUZAU ” 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 
Avand in vedere : 
	

v expunerea	 de	 motive	 a	 primarului	 comunei	 dl	 Stoica	 MARIN	 ,	 înregistrată	 la	 nr.	 2.069	 din												
14	septembrie	2017	;	

v raportul	 de	 specialitate	 la	 proiectul	 de	 hotarare	 intocmit	 de	 catre	 compartimentul	
administrativ	 si	 financiar	 contabil	 	 din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	 primarului	 ,	
inregistrat	la	nr.	2.070	din	14	septembrie	2017	;	

v raportul	 de	 avizare	 pe	 fond	 la	 proiectul	 de	 hotărâre	 ,	 emis	 de	 Comisiile	 de	 specialitate	 ale	
Consiliului	Local	Canesti	,	inregistrat	la	nr.	2.081/2.082/2.083	din	15	septembrie	2017	anexat	
la	hotărâre	;	

v prevederile	art.	1	din	Hotararea	Consiliului	local	Canesti	,	comuna	Canesti	,	judetul	Buzau		nr.	5	
din	 28	 ianuarie	 2016	 privind	 aprobarea	 Strategiei	 de	 Dezvoltare	 locala	 a	 comunei	 Canesti	 ,	
judetul	Buzau	pentru	perioada	2014	–	2020	;		

v prevederile	art.	1	din		Hotararea	Consiliului	local	Canesti	,	comuna	Canesti	,	judetul	Buzau		nr.	
46	 din	 22	 decembrie	 2015	 privind	 aprobarea	 aderării	 comunei	 Canesti,	 judeţul	 Buzău	 la	
Asociatia	-	Grup	de	Actiune	locala	„COLINELE	BUZAULUI”	;	

v prevederile	 art.	 8	 si	 9	 din	 Cartea	 europeana	 a	 autonomiei	 locale	 ,	 adoptata	 la	 Strasbourg	 la										
15	octombrie	1985	,	ratificata	prin	Legea	199/1997	;	

v prevederile	art.	1	din	HOTĂRÂREA	GUVERNULUI	ROMANIEI	nr.	28	din	9	ianuarie	2008	privind	
aprobarea	 conţinutului-cadru	 al	 documentaţiei	 tehnico	 -	 economice	 aferente	 investiţiilor	
publice,	precum	şi	a	structurii	şi	metodologiei	de	elaborare	a	devizului	general	pentru	obiective	
de	investiţii	şi	lucrări	de	intervenţii		;	

v prevederile	 art.	 43	 ,	 alin.	 (4)	 din	 LEGEA	 nr.	 24	 din	 27	 martie	 2000	 (**republicată**)	
(*actualizată*)	privind	normele	de	tehnică	legislativă	pentru	elaborarea	actelor	normative	;	

v prevederile	art.	20	si	21	din	LEGEA-CADRU	nr.	195	din	22	mai	2006	a	descentralizării	;	
v prevederile art. 44 (1) şi (4) şi art.45 din LEGEA	 nr.	 273	 din	 29	 iunie	 2006	 privind	 finanţele	

publice	locale	modificata	si	completata	;	
v prevederile	art.	7	,	alin.	(2)		si	art.	1.166	si	urmatoarele	din	LEGEA	nr.	287	din	17	iulie	2009*)	

(*republicata*)	privind	Codul	civil	;	
v prevederile	art.	120	si	art.	121,	alin.(1)	si	(2)	din	Constitutia	Romaniei	,	republicata	;		

	
În temeiul prevederilor	art.	36	,	alin.	(1)	,	alin.	(2)	,	lit.	„b”,”c”,”d”	coroborate	cu	cele	ale	alin.	(4)	
(4) lit.”d”, ale alin.(5) lit.”c” şi ale alin.(6) lit.”a” punctele 9 şi 13,	art	.	45	,	alin.	(2)	,	lit.	‘’a’’	şi	art.	115	,		
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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	 aproba	 indicatorii	 tehnico	 -	 economici	 şi	 documentaţia	 ,	 pentru	 obiectivul	 de	
investiţii	 ”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI 
VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL 
BUZAU”		,	conform	ANEXEI	care	face	parte	integranta	din	prezenta	hotarare	.		 
 
 
Art. 2.	 	 Primarul	 comunei	 prin	 compartimentele	 de	 specialitate	 va	 duce	 la	 indeplinire	
prevederile	prezentei	hotarari	.		 
	
	
Art.  3. Prezenta	se	comunică	:		

-	Instituţiei	Prefectului	–	Judeţul	Buzau		;		
-	Primarului	comunei	Canesti	;		
-	P.N.D.R.		
-	G.A.L		;		
-	publică	prin	afişare	-	wwwprimariacanesti@yahoo.com	;	
	
	

	
	

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Florinel MIHU   

 
 

          CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 
 
 

 
Nr. 28. Canesti , Buzău , 18 septembrie 2017 ; 
„Aceasta	hotărârea	a	fost	adoptata	de	catre	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	data	

de	18	septembrie	2017	,	cu	respectarea	prevederilor	art.	45	,	alin.		(1)	din	Legea	nr.	215/2001	a	administratiei	

publice	 locale	 ,	republicata	si	actualizata	cu	 	un	numar	de	8	voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	si	„-„	 impotriva	din	
numarul		total	de	9		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		8		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
 
 
 
 
 
 
 
 
 


