
Proiect 
R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL  

B E C E N I 
 

H O TĂ R Â R E 
 

privind aprobarea intocmirii proiectului Studiul de fezabilitate pentru infiintarea retelei 
de distributie gaze naturale in comuna Beceni, județul Buzău 

 
Consiliul local al comunei  Beceni 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Beceni, înregistrat la nr. 1352/27.02.2020; 
- raportul de specialitate al  compartimentului resurse umane urbanism, relații publice 

privind aprobarea intocmirii proiectului „Studiul de fezabilitate pentru infiintarea retelei 
de distributie gaze naturale in comuna Beceni, județul Buzău”; 

- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Beceni; 
- prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- prevederile  art. 129 alin  (7)  lit. „n” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aproba intocmirea proiectului „Studiul de fezabilitate pentru infiintarea retelei de 
distributie gaze naturale in comuna Beceni, județul Buzău”. 
Art. 2. Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, prin 
aparatul propriu de specialitate; 
Art.3. Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare autorităţilor şi persoanelor 
interesate.  
          INIŢIATOR,                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                                            Secretar general al comunei, 
Dumitru Laurenţiu CONSTANTIN                                           Elena CÂRCEI 
 
 
Beceni 
Nr. 14/27.02.2020 
 
 



Primăria comunei Beceni 

Județul Buzău 

Nr. 1596/6.03.2020 

 

A N U N Ţ 

  

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa 

decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul comunei Beceni 

propune  spre   dezbatere  publică   Proiectul  de hotărâre   privind aprobarea intocmirii 

proiectului Studiul de fezabilitate pentru infiintarea retelei de distributie gaze naturale in 

comuna Beceni, județul Buzău,  ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al 

comunei Beceni în ședința ordinară din luna aprilie  2020. 

Cei interesați pot consulta proiectul de hotărâre  http://primariabeceni.ro/ și la sediul 

Primăriei și  pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu 

privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei comunei Beceni din sat Beceni , nr. 135, 

comuna Beceni, județul Buzău, respectiv   in format electronic pe adresa de e-mail : 

contact@primariabeceni.ro până la data de 20.03.2020 

  

  

  

PRIMARUL  COMUNEI BECENI 

Dumitru- Laurențiu CONSTANTIN 

 

 

 

 


