
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRARE  
privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru 

modernizarea drumurilor ramase neasfaltate din comuna Naeni 
 

Consiliul local Năeni, judetul Buzau; 
 
Avand în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Naeni, inregistrata la nr. 

1211/29.07.2019 
- raportul compartimentului economic din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat la nr. 1212/29.07.2019; 
- raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului local, inregistrat la nr. 

1213/29.07.2019;  
- prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

           Tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor; 
 
           Respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 

 
În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare,   precum şi prevederile articolului art. 36 alin. 2 
(b) coroborat cu alin. 4(d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată;  ale Ordonanţei de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru Aprobarea 
Programului National de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr 1851/2013.  
 
 in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001,   republicata, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

   Art. 1   Se aproba elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru modernizarea 
drumurilor ramase neasfaltate din comuna Naeni, in vederea includerii si finantarii 
investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala – subprogramul 
,,Modernizarea Satului Romanesc” – domeniul specific 
e)construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi 
încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, 
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drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 
interiorul localităţilor. 
 Lungimea drumurilor este de aproximativ 14,5 km si cuprinde un numar de 29 de 
drumuri din toata comuna Naeni, impartite pe sate, astfel: Naeni – 5 drumuri, Fintesti – 8 
drumuri, Fintinele – 3 drumuri, Virf – 3 drumuri si Prosca(inclusiv Catunul Prosca) – 10 
drumuri. Aceste drumuri sunt drumuri comunale si satesti. 
 

Art. 2  Se aproba alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru intocmirea 
studiului de fezabilitate si a efectuarii masuratorilor cadastrale necesare. 
 

Art. 3 Primarul Comunei Năeni va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari 
informand Consiliul Local al Comunei Năeni, Judetul Buzau, asupra modului de indeplinire. 
 
            Art. 4 Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica în consecință orice prevedere 
contrară adoptată prin acte administrative anterioare. 
  

 Art. 5 Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate si se 
va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al Comunei Năeni, judetul 
Buzau  prin afisare la sediul Primariei Comunei Năeni, judetul Buzau  si prin publicare pe 
site-ul Primariei Comunei Năeni, Judetul Buzau. 
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  PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                               PROSCANU TATIANA 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
Jr. MIHĂILĂ DANIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri 
 

 


