ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind implementarea proiectului”Modernizare drumuri de interes local in comuna
Pietroasele, judetul Buzau”
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Pietroasele, inregistrata la
nr.2817/04.10.2016;
-raportul viceprimarului, inregistrat la nr.2816/04.10.2016;
-prevederile art.120 si art.121, alin.1-2 din Constitutia Romaniei,republicata;
-art.8 si 9 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15.oct.1985, ratificata prin Legea nr.199/1997;
-art.7, alin.2 si art.1166 si urmat.din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu
modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
-art.20 si 21 din Legea descentralizarii nr.195/2006;
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-raportul de avizare al comisiilor pe domenii;
-prevederile art.36 alin.4 lit.,,d” din legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba implementarea proiectului” Modernizare drumuri de interes local in
comuna Pietroasele, judetul Buzau”denumit in continuare Proiectul.
Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala
– P.N.D.R., potrivit legii.
Art.3. Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data
efectuarii ultimei plati in cadrul proiectului.
Art.4. Numarul locuitorilor si operatorilor economici deserviti de proiect dupa caz,
precum si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.5.Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul, in dubla sa calitate si
de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.6.Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de Primarul comunei
Pietroasele.
Art.7. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
Presedinte de sedinta
Balaceanu Liliana Daniela
contrasemneaza
secretar cu delegatie,
Nr.62
Grapa Stefan
Data: 07.10.2016
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru, - voturi impotriva,abtineri, 1 absenti.

Anexa nr.1la HCL nr. 62 /07.10.2016
Drumurile comunale şi săteşti propuse a se moderniza în lungime totală
de 5,555 km, se regăsesc în ANEXA nr. 56 la H.G. 1348/27.12.2002,
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pietroasele şi
sunt repartizate astfel:
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1.3.7.1
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1.3.7.1
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1.3.7.1
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1.3.7.1
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LOCALITATEA
Denumirea bunului

Cod de
clasif.

Elemente de identificare
din inventar

1.3.7.1

Inters. DJ 203C- Inters DJ 205

800

Lungime
propusă
în proiect
- ml
521

TOTAL

Caracteristici tehnice drumuri
- Lungime totala drumuri = 5,555 km
- Lăţime platformă drumuri - 5,0÷7,0 m
- Nr.locuitori:3301

Lungime
în inventar
ml

