
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 

 

 H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 
Saligny”, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții 
”Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Săgeata, satele 

aparținătoare Beilic,Săgeata,Bordușani,Dâmbroca,Găvănești,județul Buzău” 
 

Consiliul Local al comunei Săgeata  judeţul Buzău, 
 
       Având în vedere: 
- referatul de aprobare al  domnului  primar  al  Comunei Săgeata, judetul Buzau, dl. 
Sorin Tănase, înregistrat la nr. 60 din 11 aprilie 2022; 
- raportul  de specialitate al compartimentului buget contabilitate, achiziții publice, 
resurse umane și salarizare înregistrat la nr. 61 din 11 aprilie 2022; 
-avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat la nr. 63 din 11 aprilie 2022; 
-prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), din O.U.G. nr. 95/2021 privind aprobarea 
Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
 
        În conformitate cu: 
- Ordinul comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației și 
Ministerului Energiei nr.278/2022  privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru categoria 
de investitii prevăzută la art.4 alin (1) lit.e) din O.U.G. nr. 95/2021 
-art.129 alin. (2) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare 
-art.44  alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare 
-art.43 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art.129, art. 139, alin. (3) lit.d) şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1  Se  aprobă  Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții ”Înființare 
sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparținătoare 
Beilic, Săgeata, Bordușani, Dâmbroca, Găvănești, județul Buzău”. 

Art. 2 Se aprobă Devizul general estimativ prin Programul Național de Investiții 
”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem inteligent de distribuție 
gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparținătoare Beilic, Săgeata, Bordușani, 
Dâmbroca, Găvănești, județul Buzău”. 

 



 
 
 
Art.3  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții 

”Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Săgeata, satele 
aparținătoare Beilic, Săgeata, Bordușani, Dâmbroca, Găvănești, județul Buzău”. 

Art.4  Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Buzău, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.6 Secretarul general al comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.     

  

                          
                

 

                PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                        Consilier local,                                   Secretar General al Comunei Săgeata 
                       Crăciun Nela-Carmen                                             Elena Petrache 
 

 

      

 

 

 

      Nr. 21, Săgeata – Buzău /27.04.2022 

 
      Hotărârea  a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Sageata  în şedinţa ordinară din data de 27.04.2022, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin.3, lit.a),  din OUG nr.57/2019, cu un număr de  12 voturi pentru ,  0 abţineri şi  
0 voturi împotrivă , din numărul total de 12  consilieri în funcţie şi  consilieri prezenţi la şedintă 12. 

 


