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                  R O M Â N I A 
Judeţul Buzău                

Comuna Racoviteni 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 22 /16.04.2021 

privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico – economici  ai 
proiectului  

,,Alimentare cu apa potabila,,sat Petrisoru comuna Racoviteni, judetul Buzau 
 

Consiliul Local al comunei Racoviteni, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Primarului comunei Racoviteni, judetul Buzău, înregistrat cu nr.  60 / 
09.04.2021 ;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Racoviteni, înregistrat cu nr. 61  /09.04.2021; 

- raporturile de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Racoviteni nr.  39,40,41 /09.04.2021 ; 

- prevederile art. 41 alin. (1) si (2),art. 44 alin. (1) - (4) si art.45 din Legea nr. 273/2006 
privind  finanţele publice locale, actualizată; 

- prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. m) și alin. (4) lit. (d) din OUG nr. 57/05 
iulie 2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/05 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorii tehnico – economici  ai proiectului ”Alimentare cu apa 
potabila,, sat Perisoru,comuna Racoviteni, judetul Buzau potrivit Anexei, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Racoviteni, Instituției Prefectului - Județul Buzău, precum și altor persoane sau 
instituții interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului comunei 
Racoviteni, județul Buzău. 
   
  PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ
         Consilier local,                     Secretar general,                    
                Chelu Camelia                             Ghioca Amalia-Cleopatra   
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.  

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei RACOVIŢENI in 
sedinta din data de  16.04.2021  cu respectarea prevederilor art. 139  din OUG 
57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un numar de 9 voturi pentru ,  0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total de 9 
consilieri in functie si 9  consilieri prezenti la sedinta 
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    Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
     
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 22/16.04.2021    

0 1 2 3 
Nr. 
Crt. 

Operatiuni effectuate  Data: ZZ/LL/AA  Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura  

1 Adoptarea hotararii s-a făcut 
cu majoritatea simplă 
/absolute/ calificată  

16/04/2021  

2 Comunicată către primar  19/04/2021  
3 Comunicată către prefectul 

judeţului  
20/04/2021  

4 Aducerea la cunoştinţă 
publică  

19/04/2021  

5 Comunicarea numai în cazul 
celei cu character individual  

  

6 Hotărarea devine obligatorie 
sau produce efecte juridice 
dupa caz   

19/04/2021  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz.    
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.“                                   ^2) Art. 197 alin. (2): 
„Hotărârileconsiliului local se comunică primarului.“  
^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...   
^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.“  
^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ 
^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică.“  
^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.“           
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului,urbanism,protectia 

mediului si turism 
 

AVIZUL 
 
 

Nr.  39   din 09.04.2021    pentru P.H.C.L nr  22 ./ 09.04.2021    privind aprobarea  actualizarii indicatorilor 
tehnico – economici  ai proiectului ,,Alimentare cu apa potabila,,sat Petrisoru comuna Racoviteni, judetul Buzau 

 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
               Comisia-pentru agricultura,activitati economico financiare, amenajarea teritoriului, 
urbanism,protecti mediuui si turism adopta urmatorul AVIZ  

    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 22/09.04.2021 privind 
aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico – economici  ai proiectului ,,Alimentare cu apa potabila,,sat Petrisoru 

comuna Racoviteni, judetul Buzau fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Zamfirescu Dorel 

                                                                                  Secretarul Comisiei  
 Dumitru Daniela 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru invatamant ,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protecti copii,tineret si 

sport 
 

AVIZUL 
Nr. 40 din 09.04.2021 pentru P.H.C.L. nr.22/09.04.2021  privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico 

– economici  ai proiectului ,,Alimentare cu apa potabila,,sat Petrisoru comuna Racoviteni, judetul Buzau 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protetie copii,tineret si 
sport   adoptă următorul aviz. 
    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 22/09.04.2021 privind 
privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico – economici  ai proiectului ,,Alimentare cu apa potabila,,sat 
Petrisoru comuna Racoviteni, judetul Buzau fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Chelu Camelia 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
         Samoila Dorin 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  juridica si de disciplina,munca si protective sociala 

 
AVIZUL 

Nr. 41 din 09.04.2021pentru P.H.C.L nr.22/09.04.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului,, Alimentare cu pa potabila sat Petrisoru, comuna Racoviteni,judetul 

Buzau,, 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
Comisia juridica si de disciplina,munca si protective sociala adoptă următorul aviz. 
    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 22/09.04.2021 privind  
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Alimentare cu apa potabila sat 
Petrisoru, comuna Racoviteni,judetul Buzau,,,fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
         Preşedintele Comisiei  
        Stroe Nicoleta-Mariana 

                                                                           Secretarul Comisiei 
        Ungureanu Iulian-George 
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