
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA MAGURA 

-  CONSILIUL LOCAL  - 

+27ą5Ç5( 

privind aprobarea executarii ridicarii topo, studiului  de fezabilitate si studiului 
geotehnic pentru proiectul ´Infiintare distributie gaze naturale in comuna 

Magura cu satele Magura si Ciuta , judetul Buzau .   ʿ 

 

&RQVLOLXO�/RFDO�DO�FRPXQHL�0ĆJXUD  

  Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei MĆgura înregistrata sub nr. 
76 din 24 iunie 2021; 

- SURLHFWXO� GH� KRWĆUkUH� LQLĦLDW� GH� SULPDUXO� FRPXQHL�0Ćgura, înregistrat  
sub nr. 78 din  24 iunie  2021; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat  sub nr. 77 din 24 
iunie 2021; 

- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

-Legea nr. 123/2012 a gazelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Ordin  nr. 5 din 5 februarie 2009   privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale; 

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

-art. 129, alin. (7) litera Ånµ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ ; 

În temeiul art. 196, alin. (1) litera Åaµ din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 
HOTARASTE : 

 
Art. 1  Se aproba executarea ridicarii topo, studiului  de fezabilitate si 

studiului geotehnic pentru proiectul ´Infiintare distributie gaze naturale in 
comuna Magura cu satele Magura si Ciuta , judetul Buzau .   ʿ  



Art 2.Finantarea lucrarii urmeaza sa fie suportata de catre Comuna 
Magura, MXGHĦXO Buzau, din bugetele proprii si din alte surse legal constituite: 
credite, fonduri guvernamentale si neguvernamentale. 

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Primarul comunei Magura. 

Art. 4.Secretarul general al comunei Magura , Judetul Buzau va 
comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate . 
 
 
3UHüHGLQWH�GH�üHGLQĦĆ,                                         &RQWUDVHPQHD]Ć�� 

Consilier  Ion-Titi Mangaloiu                     Secretar general al comunei, 

        Otilia-Valentina NiƜĆ 

  

 

 

0ĆJXUD�����LXOLH������ 

Nr. 29 

 

 

$FHDVWD� KRWĆUkUH� D� IRVW� DGRSWDWD� GH� FĆWUH� &RQVLOLXO� /RFDO� DO� FRPXQHL�
0ĆJXUD�îQ�üHGLQĦD�RUGLQDUĆ�GLQ���� iulie 2021 , cu respectarea prevederilor art. 
139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. de 
____ voturi pentru , un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din 
QU��WRWDO�GH�BBB�FRQVLOLHUL�ORFDOL�SUH]HQĦL�VL�BBBB�FRQVLOLHUL�ORFDOL�vQ�IXQFĦLH. 
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