
           ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI 
 

HOTARARE  
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ, 

aferente obiectivului “Modernizarea retelei de drumuri de interes local 

in comuna Mihailesti, judetul Buzau - Etapa 2”, in vederea depunerii 
spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” 

 
 

Consiliul local al comunei Mihailesti,  judetul Buzau 
Avand in vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei inregistrat sub nr. 5630 din 

12.10.2021 

 raportul de specialitate înregistrat sub nr.5632 din 12.10.2021 

 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti; 

 prevederile art. 2 in coroborare cu art. 4 alin 1 lit c din ordonanta de urgenta 
nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny" 

 prevederile art 6 din Ordinul nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

 prevederile art. 129  alin. 2 lit. b in coroborare alin. 4 lit. d din Ordonanța de 
Urgență 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 

 
HOTARASTE: 

 
Art.l. Se aprobă cererea de finantare pentru obiectivul „Modernizarea retelei 

de drumuri de interes local in comuna Mihailesti, judetul Buzau - Etapa 2”, in 

vederea depunerii spre finantare prin Programul National de Investitii „Anghel 
Saligny”, prevazuta in Anexa nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului „Modernizarea retelei 
de drumuri de interes local in comuna Mihailesti, judetul Buzau”, intocmit conform 

anexei nr. 2.1 la Ordinului Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei 
nr. 1.333/2021, prevazut in Anexa nr. 2 parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Secretarul comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor,  persoanelor fizice si juridice interesate. 

 

Preşedinte de sedinţă, 
Danut CIOROIU 

Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei 

                                                     Violeta – Adelina TUDOSE 
Mihăileşti  

21.10.2021 

Nr.51 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta  ordinara din data de 
21.10.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 

consilieri in funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă.   


