
 
 

   

H O T Ă R Â R E A  nr. 25 
Din 11.06.2021 

 
privind implementarea proiectului  de  investitiei,,Alimentare cu apa potabila, 

sat Racoviteni,comuna Racoviteni,judetul Buzau,, 
 
 

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

- referatul de aprobare al Primarului comunei Racoviteni, judetul Buzău, 
înregistrat cu nr.  78 / 04 iunie  2021;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului, înregistrat cu nr.80 /  04 iunie 2021; 

- rapoartele de avizare a Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al Consiliul Local al comunei Racoviteni, județul Buzău, înregistrat sub 
nr.46,47,48  / 04 iunie 2021; 

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

- H.C.L nr 17/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local la Primaria 
Racoveteni,pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se  aprobă realizarea  investitiei ,,Alimentarea cu apa potabila, sat 
Racoviteni,comuna Racoviteni,judetul Buzau’’care este necesara si oportuna 
pentru dezvoltarea comunitatii locale  si a valorii estimate  Anexa 1 si a Notei de 
fundamentare –anexa 2,Tema de proiectare-anexa 3  care face parte integranta din 
prezenta hotarare; 
Art.2 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredințează  Primarul 
Comunei Racoviteni, prin compartimentele de resort din aparatul de specialitate. 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 
 
 



 
Art.3 Prezenta  hotărâre   se  aduce  la  cunoştință  publică  prin  afişare in 
monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro  şi  se comunică Instituției 
Prefectului - Județul Buzău,institutiilor interesate  în condițiile și termenele 
prevăzute de lege; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,                                                       

Consilier local                                 Secretar general UAT,   
Dumitrascu Georgica                     Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 
11.06.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul 
administrativ , cu un număr de  9 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți la ședinta 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
     
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR.   /11.06.2021 

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  

11/06/2021  

2 Comunicată către primar  14/06/2021  
3 Comunicată către prefectul 

judeţului  
18/06/2021  

4 Aducerea la cunoştinţă 
publică  

14/06/2021  

5 Comunicarea numai în cazul 
celei cu character individual  

  

6 Hotărarea devine obligatorie 
sau produce efecte juridice 
dupa caz   

14/06/2021  

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.“           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                          
PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   nr.25 

Din 04.06.2021 
 

 
privind implementarea proiectului privind obiectul de  investitiei,,Alimentare 

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

Primarul comunei Racoviteni, judetul Buzau  
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Racoviteni, judetul Buzău, 
înregistrat cu nr. 78  /04  iunie   2021;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului, înregistrat cu nr.80  / 04 iunie 2021; 

- rapoartele de avizare a Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
al Consiliul Local al comunei Racoviteni, județul Buzău, înregistrat sub nr. 
46,47,48 / 04 iunie 2021; 

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

- H.C.L nr 17/16.04.2021 privind aprobarea bugetului local la Primaria 
Racoveteni,pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 
PROPUNE: 

 
Art.1 Se  aprobă realizarea  investitiei ,,Alimentarea cu apa potabila, sat 
Racoviteni,comuna Racoviteni,judetul Buzau’’care este necesara si oportuna 
pentru dezvoltarea comunitatii locale  si a valorii estimate conform Anexei 1  a 
Notei de fundamentare –anexa 2 si Tema de proiectare-anexa 3 care face parte 
integranta din prezenta hotarare; 
Art.2 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredințează  Primarul 
Comunei Racoviteni, prin compartimentele de resort din aparatul de specialitate. 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 
 

PROIECT 



Art.3 Prezenta  hotărâre   se  aduce  la  cunoştință  publică  prin  afişare in 
monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro  şi  se comunică Instituției 
Prefectului - Județul Buzău,institutiilor interesate  în condițiile și termenele 
prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 

INITIATOR 
 
    PRIMAR,  
 

                                                                                                                                                 
MANU VERGILIUS-LUIS 

 
                                                            

    Avizat legalitate, 
 
    Secretar general, 
 

                                                                                    GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA                                                              
 
 
 
 
 
 
 

            
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


