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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  

investiţie : „Reabilitare Cladire Dispensar Medical Uman cu  
Centrala Termica si Grup Sanitar comuna Canesti , judeţul Buzău”  

in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 
 Programului National de Dezvoltare Locala  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
Avand in vedere : 
 
v expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , la proiectul de hotarare, 

înregistrată la nr. 2.206 din  11   septembrie  2018 ; 
v raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre compartimentul 

financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la nr. 
2.207  din 11 septembrie  2018 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de specialitate 
ale Consiliului Local Canesti , inregistrat la nr. 2.215/2.216/2.217  din 12 septembrie  
2018 anexat la hotărâre ; 

v prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2017 privind 
implementarea proiectului „Reabilitare clădire Dispensar medical uman Comuna 
Canesti , judeţul Buzău”; 

v prevederile Contractului de finanţare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice si Comuna  
Canesti, înregistrat sub nr. 1387 din 21 februarie 2018, respectiv nr. 503 din                     
05 martie  2018 pentru lucrarea „Reabilitare clădire dispensar uman din satul 
Canesti, comuna  Canesti , judeţul Buzău"; 

v prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

v prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare ;  

v prevederile art. 1 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ;  

v prevederile art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; 

v prevederile art. 44 , alin.(1) din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele 
publice locale; 

v prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ; 

În temeiul prevederilor	art.	36	,	alin.	(2)		,	lit.	“b”	,	coroborat	cu	alin.	(4)	lit.	„d”	,	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 indicatorii tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii 
: „Reabilitare cladire Dispensar Medical uman cu extindere grup sanitar si 
centrala termica comuna Canesti , judeţul Buzău” în vederea includerii si 
finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala –  
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subprogramul “ Modernizarea satului Romanesc” – domeniul specific   d) unitati 
sanitare , conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.  
 
 
Art. 2. Primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău  va urmarii ducerea la 
indeplinire  a prezentei hotarari , informand Consiliul Local al comunei Căneşti , 
judeţul Buzău asupra modului de indeplinire .  
 
 
 
Art.3. (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate:  
            (2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostiinta publica prin grija 
secretarului comunei Căneşti , judeţul Buzău prin afişare la sediul Primariei 
comunei Căneşti , judeţul Buzău si prin publicare pe site-ul Primariei comunei 
Căneşti , judeţul Buzău . 
 
 
 
	

PRESEDINTE DE SEDINTA  , 
Consilier local , CALOIAN  GHEORGHE  

 
 

CONTRASEMNEAZA ,                                                                                                                                                                  
Secretar comuna,  Vasile EPURAN 

 
 
 

Nr. 32 . Canesti , Buzău , 13  septembrie   2018 ; 
„Aceasta	hotărâre	a	fost	adoptata	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	 ,	judetul	Buzau	in	sedinta	din	data	
de	 	 13	 septembrie	 	 2018	 ,	 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	8		consilieri	locali	în	funcţie	,	si		6		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.		
 


