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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modernizarii iluminatului public din comuna Naeni  
si alocarea de la bugetul local a sumelor necesare intocmirii unui studiu 

de fezabilitate 
 
 Consiliul local al comunei Năeni, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 

- raportul de aprobare a primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 
738/22.05.2020 

- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat la nr. 739/ 22.05.2020; 

- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, 
inregistrat la nr. 740/22.05.2020;  

- prevederile art. 129, alin. 2 lit.(d) si alin. 7 pct. (f) din O.U.G. nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ;; 

- prevederile Legii nr. 5/2019 privind bugetul de stat pentru anul 
2020; 

- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), 
art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul 
administrativ, 

 
 
 
 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTobu6gPLfAhVpzoUKHU4fCwkQjRx6BAgBEAU&url=http://centenarulromaniei.ro/stema-romaniei/&psig=AOvVaw3-dl72dMA6tuaJpa5keXfg&ust=1547717856195201


2 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1 (1) Se aproba modernizarea iluminatului public din comuna Naeni 

si alocarea de la bugetul local a sumelor necesare intocmirii unui studiu de 
fezabilitate.  

(2) Dupa intocmirea studiul de fezabilitate acesta va fi prezentat 
consiliului local si supus  aprobarii. 

Art.2  Se imputerniceste primarul comunei Naeni prin compartimentul 
de achizitii publice si compartimentul contabilitate pentru ducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari. 

 
Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

instituţiilor şi autorităţilor interesate si va publica pe site-ul 
www.primarianaeni.ro.  

 

Nr. 19 
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  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                            DIACONESCU NECULAI 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR 

Jr. MIHĂILĂ DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie și 11 consilieri prezenţi la ședinţă. 
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