
ROMÂNIA                                                    
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CHIOJDU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind însușirea  dispoziției de șantier  nr. 1/6.05.2020 pentru obiectivul de 

investiție „Întreținere și reparații DS 67 Pleșcioara, comuna Chiojdu” 
 

 CONSILIUL LOCAL CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU: 
 Având în vedere: 

   -referatul de aprobare al viceprimarului comunei Chiojdu, înregistrat la nr. 
2673/24.06.2020; 

   -raportul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe 
locale, achiziții publice, înregistrat la nr.2651/23.06.2020; 

   -avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Chiojdu, înregistrate la 
nr. 2739/29.06.2020, 2738/29.06.2020 și 2737/29.06.2020; 

   -contractul de lucrări nr. 1401/30.03.2020; 
   -dispoziția de șantier nr. 1/6.05.2020, înregistrată la Primăria comunei 

Chiojdu sub nr. 2649/23.06.2020 ; 
   -memoriul justificativ la dispoziția de șantier nr. 1/6.05.2020, înregistrată la 

Primăria comunei Chiojdu sub nr.2650/23.06.2020 ; 
   -Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
În temeiul art. 129 alin 1), alin 2) lit (b) alin. 4) lit (d), art. 139 alin. 1) si 196 

alin. 1) lit. (a) din OUG nr. 57/2029 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

H O T Ă R A Ș T E: 
 

Art. 1- Se însușește Dispoziția de șantier nr. 1/6.05.2020,  înregistrată la 
Primăria comunei Chiojdu sub nr. 2649/23.06.2020 pentru obiectivul de investiție 
„Întreținere și reparații DS 67 Pleșcioara, comuna Chiojdu”, anexa la prezenta 
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2- Secretarul general al comunei Chiojdu va comuinica prezenta hotărâre 
persoanelor și autorităților interesate. 

 
            PRESEDINTE DE SEDINTA, 
              Negoiță Luiza-Magdalena 
                                                            CONTRASEMNEAZA, 
                                                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                   Gherghiceanu Daniela 
 
Nr.24 
CHIOJDU, 30.06.2020 
 
Această hotărâre a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Chiojdu în ședința din data de 
30.06.2020 cu respectarea prevederilor art. 139  alin. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru, 2 abtineri   
si 0 voturi împotrivă, din numarul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință 


