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H O T A R A R E A   

Nr. 7 din data de 31.01.2020 

privind  aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de proiectare in vederea 

elaborarii documentatiei tehnico economice faza SF pentru obiectivul de investitii 

,, Marirea sursei  sistemului de alimentare cu apa  in satul Cochirleanca prin preluarea unui foraj de 

mare adancime existent” 

 

 Având în vedere: 

•	 Expunerea de motive nr. __________2020 prezentată de către Primarul comunei 

Cochirleanca; 

•	 Raportul de specialitate nr. ___________2020 

•	 Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunai Cochirleanca, 

judetul Buzau ; 

Potrivit prevederilor: 

• Prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice; 

• Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

In temeiul  art. 129 alin(2) , lit.d .alin(3) lit.e si art.139 alin(1) din OUG nr.57/2019                       

privind Codul Administrativ. 

 

 

 

 



 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se aproba Nota conceptuala in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza 

SF pentru obiectivul de investitii ,, Marirea sursei  sistemului de alimentare cu apa  in satul 

Cochirleanca prin preluarea unui foraj de mare adancime existent”, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba Tema de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza 

SF pentru obiectivul de investitii  ,, Marirea sursei  sistemului de alimentare cu apa  in satul 

Cochirleanca prin preluarea unui foraj de mare adancime existent” conform Anexei nr. 2 care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Cochirleanca, din cadrul Primăriei comunei Cochirleanca. 

Art.  4.Secretarul comunei va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

 

PRESEDINTE 

SEDINTA 

___________________________ 
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Aceasta hotarare a fost  adoptata  de catre  Consiliul local al comunei  Cochirleanca in 

sedinta ordinara din __________2020  cu respectarea  prevederilor art.45 alin (1)  din Codul 

Administrativ  , cu un număr de ___ voturi " pentru ", ___ voturi" împotriva “ si ___,,abţineri,” din 

totalul de ____ consilieri in funcţie si ___  consilieri prezenţi la şedinţa .         


