
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEȘTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea persoanelor responsabile sa emită 

acordurile/avizele/ autorizaţiile necesare racordării/branşării la reţelele 
tehnico – edilitare executate pe domeniul public/ privat al Unităţii 

Administrativ Teritoriale Comuna Mihăilești 

  
Consiliul local al comunei Mihăilești,  județul Buzău 

Având in vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 2044 din 

01.04.2022; 
 raportul de specialitate al consilierul achizitii publice din cadrul 

compartimentului contabilitate, impozite si taxe locale, achizitii publice, urbanism si 

amenajarea  teritoriului înregistrat sub nr.2106 din 05.04.2022 
 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mihailesti; 
 prevederile  art. unic, pct. 26 din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

 prevederile  art. 11, alin. (7), lit. „e” , art. 7, alin. (20), lit. „b” şi lit. b^2din 
Legea nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modifiările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.129, alin. (2),lit. „c” din  Ordonanta de Urgentă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă împuternicirea primarului, secretarului general şi a consilierului 

achizitii publice din cadrul compartimentului compartimentul contabilitate, impozite si 
taxe locale, achizitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului în vederea emiterii, în 

termenul prevăzut de lege, în numele şi pe seama Consiliului local Mihăileşti, a  
acordurilor/ avizelor/autorizaţiilor necesare racordării/branşării la reţelele tehnico – 
edilitare executate pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 
Mihăileşti. 

Art.2 Acordul pentru executarea lucrărilor menţionate la art. 1, va fi emis în forma 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Persoanele prevăzute la Art. 1 din prezenta vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarâri. 
Art.4 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 

persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire precum si autoritatilor, persoanelor 
fizice si juridice interesate.  

 

Preşedinte de sedinţă, 

Florinel MORARU   
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 
                                     Violeta – Adelina TUDOSE 

Mihăileşti  

16.05.2022 

Nr.30 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta  ordinara din data de 

16.05.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  



 
Anexa la HCL nr.30/2022 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA MIHÂILEŞTI 

PRIMĂRIA 

Nr............./............ 

 
Către............................................ 

 

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii 193/2019 

pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții,ca urmare a cererii nr.............../.....................adresată de ............................. 
cu domiciliul în ....................................................... .eliberăm prezentul   

 

A C O R D 

pentru efectuarea lucrării 
Branșament electric/gaze naturale/apă/canalizare/cablu 

....................................................................................................................... 

 
Lucrări care se vor efectua în județul Buzău, comuna Mihăileşti satul ........................... 

la proprietatea identificată prin nr. Cadastral/plan de amplasare în zonă............................. 

anexate la cerere, de către o firmă atestată în baza unui proiect tehnic întocmit de către o 

persoană autorizată elaborat în conformitate cu prevederile legii. 
Nerespectarea întocmai a documentației tehnice depuse la Societatea (Engie România SA, 

SC Electrica etc) care eliberează avizul tehnic de racordare, constituie infracțiune sau 

contravenție și se pedepsește conform legislației în vigoare. 
În zonă există rețele edilitare de ...................................................................... fapt 

pentru care se va avea în vedere prevederile art.5 lit.c1 din Legea 193/2019 pentru 

modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții,astfel: 

”C1 indica nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite respectivele 

avize/acorduri; 

Avizele se vor solicita doar de la posesorii de rețele supraterane și subterane care 
afectează suprafața de teren și/sau construcțiile pentru care se solicită certificate de 

urbanism, cu consultarea bazei de date constituite în condițiile legii„. 

După execuția lucrărilor pe domeniul public terenul se aduce la starea inițială. 
În zonele asfaltate afectate de lucrări, traversarea drumului se face prin foraj orizontal. 

Dacă nu este posibil forajul orizontal se încheie un contract cu o firmă autorizată pentru 

aducerea terenului la starea inițială incluzând refacerea covorului asfaltic. 
Termenul de valabilitate: prezentul acord este valabil 12 luni de la data eliberării. 

 

 

Primar,                                                   Secretar general al comunei, 
Petre Dorinel                                              Tudose Violeta Adelina 

 

 
 

 Întocmit, 

Nedelcu Lucian - George 
           

Preşedinte de sedinţă, 

Florinel MORARU   
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 
                                     Violeta – Adelina TUDOSE 
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