
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA PIRSCOV 
CONSULIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a obiectivului  
de investiţii „Modernizare drumuri de interes local,in comuna Pirscov 

, judeţul Buzău”  
  

 Consiliul Local al comunei Pirscov, judeţul Buzău. 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Pirscov, înregistrată 
cu nr. 7536/29.11.2016; 

- raportul consilierului primarului comunei Pirscov, domnul Duta 
Dumitru înregistrat cu nr.  7537/29.11.2016; 

- raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Pirscov , inregistrate la nr.7581/29.11.2016; 

- prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, lit. b) din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă finanţarea din bugetul local a sumei de 469 504,00 

lei, reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuielile de 
implementare a proiectului „Modernizare drumuri  de interes 
local  în comuna Pirscov , judeţul Buzău”. 

  
Art. 2. Proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Pirscov , judeţul Buzău” va fi depus spre finanţare la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, prin 
Programul naţional de dezvoltare locală. 
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Pirscov. 

 
Art. 4. Secretarul comunei Pirscov ,  va afişa prezenta hotărâre 

pentru aducere la cunoştinţă publică şi o va comunica 
persoanelor şi autorităţilor interesate.  

Presedintele sedintei, 
 

Consilier Florinel Boboc 
 
 
 
 
Pirscov, 29.11.2016. 
Nr.49. 
 
 
 

Contrasemneaza, 
 

Secretar , Neculai Calen 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta ordinara din data 
de  2016 , cu respectarea prevederilor art.45  din Legea 215/2001 a administratiei publice locale , 
republicata si actualizata , cu un numar de voturi 14 pentru , 1 abtinere Nica Petre   si voturi 
  - impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15 consilieri prezenti la sedinta. 
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