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ROM A NI A
JUDETUL BUZAU 

COMU NA SAHATENI 
CONSILIUL L OCAL 

HOTARARE 
cu privire la aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investitii ,,CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA IN SAT SAHATENI, COMUNA SAHATENI, 
JUDETUL BUZAU" 

Consililul Local al comunei Sahateni, judetul Buzau, intrunit in sedinta , 
Avand in vedere: 

• Referatul de aprobare nr. 3973 / 23.03.2021 al Primarului Comunei Sahateni, Tn
calitatea sa de initiator, prin care se argumenteaza necesitatea aprobarii Notei
conceptuale si a Temei de proiectare pentru realizarea investitiei;

• Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Sahateni, jud. Buzau Tnregistrat la nr. 3974 I
23.03.2021

• Nata conceptuala nr. 3959 din 23.03.2021;
• Terna de proiectare nr. 3960 din 23.03.2021;
• Raportul comun de avizare nr. 3975 I 23.03.2021 al Comisiei de specialitate a

Consiliului Local al Comunei Sahateni, judetul Buzau;
• prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind

etapele de elaborare �i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

• prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile �i completarile ulterioare;
• prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare;
• prevederile art.129 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul

administrativ

in temeiul art.196 alin.(1 ), lit.a), art. 139 alin. (1) 9i art. 129 alin.(4) lit.d), din OUG nr. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ 

HOTARA ST E: 

Art. 1. Se aproba realizarea investitiei "Construire Scoala Gimnaziala sat Sahateni, comuna 
Sahateni, jude(ul Buzau". 

· Art. 2. Se aproba Nata conceptuala pentru obiectivul de investitii "Construire Scoa!a
Gimnaziala sat Sahateni, comuna Sahateni, jude(ul Buzau': conform anexei 1 la prezenta
hotarare, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Terna de proiectare pentru obiectivul de investitii "Construire Scoala
Gimnaziala sat Sahateni, comuna Sahateni, jude(ul Buzau': conform anexei 2 la prezenta
hotarare, care face parte integranta din prezenta hotarare.




