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JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 

Telefon/Fax : 0238/797560 

HOTĂRÂRE 
cu privire la: aprobarea participării la „ Programul privind creşterea eficienţei

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice' cu 
proiectul "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA 

INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE-CĂMIN CULTURALTISĂU" 

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

art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. din Constituţia României, republicată; 
art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 
Având în vedere: 

- prevederile Ordinului 2057 /2020 a Ministrului Mediului pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice";

-art.129 alin 1), alin.2 ,lit."c,", ,,d,, alin 4 litf),g) din O.U.G. nr.57 /2019 privind
Codul Administrativ;
-H.G. nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
- referatul de aprobare întocmit de primarului comunei Tisău, judeţul Buzău,

înregistrat la nr. 7427 din 16.11.2021; 
- raportul de specialitate înregistrat la nr. 7458 din 17.11.2021 întocmit de

domnul Petre Cristinel - Bogdan - consilier achiziţii pu blid. 
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

ordinei şi liniştii publice, a. drepturilor cetăţenilor; 
b) Comisia p�nţfu programe de dezvoltare economica - sociala, buget finan te,

administrare�, <l�nieniu1ut public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 
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comunala[arp:e_pajâ.rea )erit:oriului si urbanism, protectia mediului si turism; 
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