
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 

Telefon/Fax : 0238/797560 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizarii 

investiţiei,,Refacere drumuri calamitate ,DS 11-strada pe Coastă, în satul 
Tisău, DS 1 O -strada Fundătura la Vârf, în satul Tisău, DS 46-strada la 

Ciuciur, în satul Valea Sălciilor, DS 27 - strada Fundătura Mare, în satul 
Pădurenii, refacere rigole acostament şi marcaje rutiere pe raza UAT Tisău„ 

str. Ciuciur, sat Valea Salciilor, Str.Fundatura la Varf si str. Pe Coasta,sat 
Tisau, strada Fundatura Mare,Sat Padureni, comuna Tisau, judetul Buzau'' 

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrunit in şedinţă de 
lucru 

Având în vedere 
a) prevederile art.121 alin. ( 1) ş1 alin. (2) din Constituţia României,

republicată; 
b) prevederile art.3, art.4 şi art.6 paragraful 1 din Cartea europeană a

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr.199 / 1997; 

Ţinand cont de: 
H.G. nr.922 din 17 septembrie 2021 privind alocarea unei sume din 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile 
naturale; 

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

- referatul de aprobare al primarului Comunei Tisau, înregistrat sub nr.
din 5944 din 17.09.2021; 

raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tisău, judetul Buzău 
înregistrat la nr.5945 din 17.09.2021; 

Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de 
activitate din cadrul consiliului local, respectiv: 
a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea
ordin ei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
b) Comisia pentru programe de q,ţ. -· conomica - sociala, buget finante, 
administrarea domeniului publi0 l ·. .· ··M, omunei, agricultura, gospodarie
comunala, amenajarea teritoriuJt.i i:iji · rotectia mediului si turism; 
c) Comisia de învăţământ, sănf tf e ,i · � tivitati social - culturale, culte, 
munca si protectie sociala si pr�Ît t si sport. 
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