
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, corn una Tisău 

Telefon/Fax : 0238/797560 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea devizului general şi a principalilor indicatori tehnico -

economici pentru obiectivul de investiţii „ Branşamente sistem de alimentare 
cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare în comuna Tisău, judeţul Buzău 

în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului National de 
Investiţii „Anghel Saligny" 

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrunit în 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: 
- Directiva nr. 91 / 271 / CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor

urbane reziduale; 
- prevederile art.2 , art.4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 95 din 3 septembrie

2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
- Ordinul nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr. 95 /2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii 
"Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. {1) lit. 
a)-d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2021 

Referatul de aprobare al primarului Comunei Tisau, înregistrat sub nr. 
din 6023 din 21.09.2021; 

- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tisău, judetul Buzău 
înregistrat la nr.6042 din 22.09.2021; 

Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de 
activitate din cadrul consiliului local, respectiv: 
a) Comisia pentru administratie publica locala, \1fi · si de disciplina, apararea
ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţe · r� .�,.':!__,i

1

b) Comisia pentru programe de dezvoltare·0=r•,____o â
administrarea domeniului public si priva 
comunala, amenajarea teritoriului si urba 

.i ciala, buget finante,
· cultura, gospodarie

iului si turism; 
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