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 CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE  5/2019        

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

__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________	
	
 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea  Hotararii Consiliului Local Canesti  nr.  37 din 11 octombrie 

2018 privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru 
obiectivul de  investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA 

CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 
Programului National de Dezvoltare Locala  

 
	
	

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 

Avand	in	vedere	:		expunerea	de	motive	a	primarului	comunei	dl	Stoica	MARIN	,	înregistrată	la	nr.	
216		din		25	ianuarie	2019	;	
v raportul comun de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre 

compartimentul administratie publica din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului , inregistrat la nr. 217  din   25 ianuarie  2019 ; 

v raportul de avizare pe fond la proiectul de hotărâre , emis de Comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Canesti, inregistrat la nr. 241/242/243 din 28 
ianuarie 2019 anexat la hotărâre ; 

v prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.  37 din 11 octombrie 2018 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul 
de  investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, 
JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul 
Programului National de Dezvoltare Locala ; 

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

In conformitate cu : prevederile art. 59 din LEGEA nr. 24 din 27 martie 2000   
(**republicată**)(*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative ; 
 In temeiul prevederilor : art . 45 , alin. (1) , coroborat şi art. 115 , alin. (1), lit. “b” 
din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică (*actualizata*) (*republicată*) 
modificata si completata : 
	

H O T A R A S T E : 
 

Articol Unic : (1)	 prevederile	 Art.1  , din Hotararea Consiliului Local Căneşti 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de  
investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL 
BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National 
de Dezvoltare Locala : pragraful din ANEXA ...  

 
“ INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.09.2018 :  
Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala decontata este 

de 86.870 lei cu TVA reprezentand cheltuieli neeligibile (contributie proprie). ...”  
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se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

 
 

... “ INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.09.2018 :  
Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala decontata este de 
86.870 lei cu TVA reprezentand cheltuieli eligibile . (proiect tehnic) ” 
 
 
          (2) prevederile  “Art. 2 , din Hotararea Consiliului Local Căneşti privind  
aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de  
investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL 
BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National 
de Dezvoltare Locala : 
 
 
 „...Se aproba implementarea proiectului „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, 
COMUNA CĂNEŞTI , JUDEȚUL BUZĂU” si suportarea de la bugetul local al comunei 
Căneşti , judeţul Buzău a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului Naţional de  
Dezvoltare Locala in limita sumei de 326.742 lei inclusiv TVA (din care 86.870 lei 
inclusiv TVA deja decontat) …” 
 
 

se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
 

 

 „...Se aproba implementarea proiectului „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, 
COMUNA CĂNEŞTI , JUDEȚUL BUZĂU” si suportarea de la bugetul local al comunei 
Căneşti , judeţul Buzău a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Locala in limita sumei de 239.872 lei inclusiv TVA . ” 
 
 
 
 
	

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Constantin DODAN 

 
 

        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
 
 

Nr. 5. Canesti , Buzău - 28  ianuarie  2019 ; 
„Aceast	proiect	de		hotărârea	a	fost	adoptat	de	Consiliul	local	al	comunei	Canesti	,	judetul	Buzua	in	sedinta	din	
data	 de	 28	 ianuarie	 2019	 	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	 215/2001	 a	
administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	7(sapte)	voturi	„pentru”,	”-	„	abţineri”	
si	 „–„	 impotriva	 din	 numarul	 	 total	 de	 8(opt)	 consilieri	 locali	 în	 funcţie,	 si	 	 7(şapte)	 consilieri	 prezenti	 la	
sedinta„;	
	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	


