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JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău
Telefon/Fax : 0238/797560 

HO 
privind aprobarea protocolului de colaborare în cadrul programului de 

relaxare CIUCAŞ 

Consiliul Local al Comun.ei Tisău , judeţul Buzău, întrunit în. şedinţă de lucru 
În conformitate cu: 

- art. 129 alin.2 lit. b,c),d), alin.4 lit.f) alin.6 lit. a), alin/7 lit. r) alin.9 lit.a) din
O. U. G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;

- Legea nr. 54 din 19 martie 2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile OUG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurare, aprobată prin Legea nr.515/2002 cu modificările şi completările ulteriore;

prevederile OUG. Nr.2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere: 

-· Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 27.04.2021 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale - comuna
Tisau pentru anul 2021 şi estimările pentru anii 2022 -2024, cu rectificările
ulterioare;

- adresa nr.4053 din 29.06.2021 emisă societatea HIGHLIGHT AGENCY SRL,
în numele clientului său, URSUS BREWERIES;

- referatul de aprobare al primarului comunei Tisău, înregistrat la nr.4035
din 29.06.2021 ;

- raport de specialitate înregistrat la nr.4084 din 30 .06.2021 întocmit de
Biroul contabilitate impozite si taxe locale/ achiziţii publice;

a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

b) Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura,
gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si
turism;

c) Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activitati social - culturale,
culte, munca �si pro��ala _siyrote�tie copii, ti
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eret� si sport.
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