
 

 
R O M Â N I A  
JUDEȚUL BUZAU 
COMUNA GURA TEGHII 
CONSILIUL LOCAL 

Adresa: comuna Gura Teghii, judetul Buzau 

 
 

H O T A R A R E A  NR. _____ 
din  26.10.2021 

 
 
privind: aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, aferente obiectivului 
“Extindere si modernizare sistem de canalizare, comuna Gura Teghii, judetul Buzau”, in 
vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” 

 

Consiliul Local al comunei Gura Teghii, întrunit în ședința extraordinară din data de ............ 

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Micleru Gheorghe  - Primarul comunei Gura 

Teghii, județul Buzau, înregistrată sub nr. __________/________2021. 

 Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. ________ din ________ 2021. 

Având în vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate . 

Analizând documentatia tehnica, devizul general al obiectivului “Extindere si modernizare 

sistem de canalizare, comuna Gura Teghii, judetul Buzau”. 

Avand in vedere prevederile art 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din ORDONANTA DE 

URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

In baza art. l39 alin. 19 si alin 3 lit. b din 45 alin. (l) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 

H O T Ă R A Ș T E    : 
 

Art.1. – Se aprobă cererea de finantare pentru obiectivul „Extindere si modernizare sistem de 

canalizare, comuna Gura Teghii, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare prin Programul 

National de Investitii „Anghel Saligny”; 
Art.2. - Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului „Extindere si modernizare sistem 

de canalizare, comuna Gura Teghii, judetul Buzau”, intocmit conform anexei nr. 2.1 la Ordinului 

Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1.333/21.09.2021; 

 Art.3. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului - judetul Buzau, va fi facută 
publică prin grija secretarului comunei Gura Teghii prin afișare, iar de aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei, răspunde Primarul comunei Gura Teghii. 

 

 

PREȘEDINTE   DE   SEDINTA                                      CONTRASEMNEAZA, 
          SECRETAR GENERAL, 
 

            MARCU MIHAI                                                      DOROICAN DANIEL               


