
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 HOTARARE 

privind aprobarea parteneriatului dintre COMUNELE  SMEENI ȘI 

GHERĂSENI, JUDEȚUL BUZĂU, precum și implementarea obiectivului de 

investiții “Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în 
comunele Smeeni – Satele apartinătoare: Smeeni și Udați-Mânzu și Gherăseni 

- sat aparținător: Gherăseni, județul Buzău” 
 

   

         Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău, 
         Având în vedere: 

     - referatul de aprobare al Primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, 

înregistrat la nr.2551/14.04.2022; 
    - proiectul de hotărâre nr.19/149/14.04.2022 privind aprobarea 

parteneriatului dintre COMUNELE  SMEENI ȘI GHERĂSENI, JUDEȚUL BUZĂU, 

precum și implementarea obiectivului de investiții “Înființare Sistem Inteligent de 

Distribuție Gaze Naturale în comunele Smeeni – Satele apartinătoare: Smeeni și 
Udați-Mânzu și Gherăseni - sat aparținător: Gherăseni, județul Buzău”; 

    - raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Gherăseni, înregistrat sub nr. 
2552/14.02.2022; 

     - raportul de avizare nr.2572/15.04.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.2569/15.04.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul 
Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.2575/15.04.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 
comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - oportunitatea accesării de fonduri de la bugetul de stat în vederea depunerii 

în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, în parteneriat, a 
proiectului “Înființare Sistem Inteligent de Distribuție Gaze Naturale în comunele 

Smeeni – Satele apartinătoare: Smeeni și Udați-Mânzu și Gherăseni - sat 

aparținător: Gherăseni, județul Buzău”; 
    -  prevederile O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de 

Investiții „Anghel Saligny”, respectiv pentru categoria de investiții “sisteme de 

distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la 
sistemul de transport al gazelor naturale”; 

    - Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al 

ministrului energiei privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului de Investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții 

prevăzută la art.4 alin.(1) lit.e) din Ordonanta de Urgență a Guvernului 

nr.95/2021;  
 

 

 
 



 

 

     - H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare; 
       - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare; 
       - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

     În temeiul art.129, alin.(2), lit.d), lit. e) şi art.139, alin.(1), din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  
HOTĂRĂŞTE 

 

     Art. 1. Se aprobă  încheierea Acordului de Parteneriat  dintre comunele 

Smeeni si Gherăseni, județul Buzău, conform Anexei nr. 1 – Acordul de 

parteneriat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Se aprobă implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de 

investiție: ”ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE 

ÎN COMUNELE SMEENI - SATELE APARȚINĂTOARE: SMEENI ȘI UDAȚI-MÂNZU 

ȘI GHERĂSENI – SAT APARȚINĂTOR: GHERĂSENI, JUDEȚUL BUZĂU”, denumit 

în continuare ”Proiectul”.                                                      

    Art.3. Cheltuielile aferente implementării Proiectului se asigură din bugetul 

local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin 

programul ” Anghel Saligny ”, în conformitate cu prevederile legale. 

    Art.4. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi 

va face toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse cu 

respectarea cadrului legal. 

    Art. 5. Secretarul general al comunei comunei va comunica, în termenele și 

condițiile legii, Institutiei Prefectului – Județul Buzău, Primarului comunei 
Gheraseni, autorităţilor și instituțiilor publice interesate şi va aduce la cunoştinţă 

publică prevederile prezentei hotărâri.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 

Păun Vasile 
 

 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general al comunei,  
                                                                                           Radu Nina 

 

 
 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa 
extraordinară din data de 18 aprilie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, - vot împotrivă, - 
abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 

Gherăseni, 18 aprilie 2022 

Nr.19                          
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