
ROMANIA
JUDETUL BVZAV, ORA$UL NEHOIU

Calea Mihai Viteazu nr.43, Nehoiu 1251OO;
Tel. 0238/504548, fax 0238504541

Nr. 2O4l 15.O6.2022.
ANUNT

Potrivit Dispozi;iei Primarului Oragului Nehoiu nr.227 /L5.O6.2O22, se
convoacd Consiliul Local al oragului Nehoiu in qedinl5. publicd extraordinard,
in ziwa de 17.06.202|, orele 0730, la adresa din Calea Mihai Viteazu nr.43,
orag Nehoiu, Jud. Buzdu, pentru a participa la lucrdrile ;edinlei publice
extraordinare de indatd.

$edinla are urmatorul proiect de ordine de zi:
l.Proiect de hot5rAre nr.55/ 15.06.2022 cu privire la aprobarea participdrii-
in cadrul Planului nalional de redresare qi rezilienfd'- apelul de proiecte
PNRR/2022/C10 - Fondul local / L1.4 - Asigurarea infrastructurii'pentru
transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, cu
proiectul: ,,Realizare piste pentru biciclisti in oragul Nehoiu, judetul Blzdu"
- inigiator primar Milea Ionu!;
2. Proiect de hotd.rAre nr.56/ 15.06.2022 cu privire la aprobarea participdrii
in cadrul Planului nalional de redresare gi rezilienfd - apelul de proiecte
PNRR I 2022 /C 10 - Fondul local / I. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC, cu proiectul:,,Sisteme
inteligente de management urban in oragul Nehoiu""- iniliator primar Milea
Ionu!.
Materiaiele de gedingd (proiectele de hotd.rAre, referatele de aprobare,
rapoartele compartimentului de resort) sunt afigate spre consultare publicd.
;i se vor inmAna in fotocopie personal fiec5rui consilier local.
Proiectele de hotdrAre vor fi supuse spre avizare Comisiei pentru programe
de dezvoltare economico-sociald, buget, finan;e, agriculture, administrarea
domeniului public ai privat al oragului, servicii gi come4 a Consiliului Local
al Oragului Nehoiu.
Consilierii locali pot formula gi depune amendamente asupra proiectului de
hotdrAre.
Proiectele de hotdr6.re prevS.zut la art.l a-1in.(2) vor f1 supuse spre avizare
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social5., buget, finanle,
agriculturd., administrarea domeniului public ai privat al oragului, servicii gi

comer! a Consiliului Local al Oraqului Nehoiu.
Pregedintele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald,
buget, finanfe, agriculturd, administrarea domeniului public Ai privat al
oragului, servicii gi come4 a Consiliului Local al Oragului Nehoiu va depune
rapoartele/ avizele emise la secretarul general a1 oragului Nehoiu, pdLnd in
data de 16.06.2022 ora 1400.

Cu stimi,
Secretar general,

Cotlct lonr9../
I
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ROMANIA
JUDETUL BVZAV, ORA$UL NEHOIU

PRIMAR
Calea Mihai Viteazu nr.43, Nehoiu 1251OO;

Tel. O238l5O4548, fax 0238504541

DrsPozrTIE
privind convocarea Consiliului Local al oraqului

Nehoiu in gedinfi publici extraordinard de indati

Primarul oraqului Nehoiu, judelul Buzdu.
AvAnd in vedere:
- referatul emis de consilierul primarului U.A.T. ora; Nehoiu sub nr.
7774 / 15.06.2022:
-prevederile art. 133, art.I34 alin.(1) lit.a), alin.(4) din Ordonanfa
Urgen!6 nr.57 din 05 iulie 2019 privind Codul Administrativ;

in temeiul art. 133, afi.134, art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanla
UrgenlE nr.57 din 05 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:
Art.l.altn.(l| Se convoacd Consiliul Local al Oraqului Nehoiu in ziua

de L7.O6.2O22, orele 0730, in qedinld publicd extraordinard. de indatd, la
adresa din Calea Mihai Viteazu nr.43, Orag Nehoiu, Jud. Buzdu.

alin.(2f $edinfa are urmd.torul proiect de ordine de zi:
l.Proiect de hotdrAre nr.55l7$ 06.2022 cu privire la aprobarea participdrii
in cadrul Planului nalional de redresare qi rezilienfd - apelul de proiecte
PNRR|2022lClO - Fondul local / I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, cu
proiectul: ,,Realizare piste pentru biciclisti in oraqul Nehoiu, judetul Buzdlu"
- iniliator primar Milea Ionu!;
2. Proiect de hotdrAre nr.56/ 6.06.2022 cu privire la aprobarea participdrii
in cadrul Planului nalional de redresare 9i rezilienld - apelul de proiecte
PNRR/2022/C10 - Fondul local / I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC, cu proiectul:,,Sisteme
inteligente de management urban in oraqul Nehoiu""- iniliator primar Milea
Ionu!.
Art.2.Materialele de gedinfd (proiectelele de hot5r6Lre, referatele de aprobare,
rapoartele compartimentului de resort) sunt afi9ate spre consultare publicd
gi se vor inmAna in fotocopie personal frecS.rui consilier local.
Art.3.alin.(llProiectele de hotdrAre prevezut la art. 1 afin.(2) vor fi supuse
spre avizare Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociald,
buget, finan;e, agriculturd, administrarea domeniului public 9i privat a1

oragului, servicii gi comerg a Consiliului Local aI Oragului Nehoiu.
alin.(2f Consilierii locali pot formula gi depune amendamente asupra

proiectului de hotdrAre.
atin.l3f Pregedintele Comisiei pentru programe de dezvoltare

economico-sociald, buget, culturd.. administrarea

de

de

public 9i privat al oraguluj er! a Consiliului Local
domeniului



Nehoiu va depune rapoarlelefaitznle emise la secretarul general al oragului
Nehoiu, pAnd. in data de 16.06.2022 ora 1400.

Art.3. Secretarul general al oraqului Nehoiu va afiga prezenta dispozi;ie pe
site-ul www.orimaria-nehoiu.ro oen la cunoqtin!5. publici qi o va
comunica in scris institugiei pri T. orag Nehoiu gi instituliei
Prefectului Judefului Buziu.

NEHOIU:15.O6.2022.
Nr.227.

PRIMAR,

co
Secretar general,



REFERAT

Ei 467bis

ul nr. 999 din 10.05.2022, apdrut in Monitorul Oficial al Romdniei w.467

.05.2022, a fost aprobat Ghidul specific - Conditii de accesare a fondurilor

europene aferente Planului national de redresare si rezilien(i in cadrul apelurilor de proieote

PNR22022/C10, componenta 10 - Fondul local.

Prevederile art.2.2 qi 4.2.9 din Ghid impun obligativitatea adoptdrii Ei transmiterii

cdtre Ministerul Lucrdrilor Publice, Dezvolt6rii qi Administra{iei a unor hotdrdri de consiliu

local prin care sd se aprobe participarea in cadrul programului de finan{are.

De asemenea, art.2.3 din acelagi act normativ prevede faptul ci termenul limiti de

depunere este 30.06.2020, pe principiul primul venit, primul servit.

Avind in vedere cele menlionate, vd rog sd convocafi de indatd o EedinlS de consiliu

local in care sd se adopte o hotdrdre de consiliu privind aprobarea participdrii in cadrul

Planului nalional de redresare gi rezilienfS, cu proiectele ,,Realizare piste pentru bicicligti in

oragul Nehoiu, judetul Buzdu" qi ,,Sisteme inteligente de management urban in oragul

Nehoiu".

Fa!6 de cele menfionate mai sus, va rugim sd analiza,ti gi sd dispune{i.



ROMANIA
JUDETUL B,UZAU, ORA$UL NEHOTU

Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 1251OO;
Tet. O238/5O4548, fax 0238504541

Nr. 2O3l 15.O6.2022.

Citre,
TOTI CONSILIERII ,

Conform convocatorului allat la dosar
Avdnd in vedere dispozigiile art.133 afi.134, art.196 alin.(l) lit,b) din

Ordonanla de Urgen;6 nr.57 din 05 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
suntegi convocat/d pentru data de 17.06.2022, orele 0730, la adresa din Calea
Mihai Viteazu nr.43, oraS Nehoiu, Jud. Buzdu, pentru a participa la lucrdile Sedinlei
publice ertrqordinare de tndatd.

$edinfa are urmd.torul proiect de ordine 'de zi:
l.Proiect de hotdrAre nr.55/ 15.06.2022 cu privire la aprobarea participdrii
in cadrul Planului national de redresare 9i rezilienld - apelul de proiecte
PNRR|2O22/C1O - Fondul local / I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan, cu
proiectul: ,,Realizare piste pentru biciclisti in oragul Nehoiu, judetul Buzdu'
- inigiator primar Milea Ionu!;
2. Proiect de hotS,rAre nr.56115.06.2022 cu privire la aprobarea participdrii
in cadrul Planului nalional de redresare qi rezilien!5. - apelul de proiecte
PNRR|2O22lC10 - Fondul local / I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde - ITS/ alte infrastructuri TIC, cu proiectul:,,Sisteme
inteligente de management urban in oraqul Nehoiu""- ini;iator primar Milea
Ionu!.
Materialele de qedin;d (proiectele de hotS.r6re, referatele de aprobare,
rapoartele compartimentului de resort) sunt afigate spre consultare publicd
;i se vor inmdna in fotocopie personal fiecdrui consilier local.
Proiectele de hotS.rAre vor fr supuse spre avizare Comisiei pentru programe
de dezvoltare economico-social5., buget, finanfe, agriculturd., administrarea
domeniului public ai privat aI oratului, servicii gi comer! a Consiliului Local
al Oragului Nehoiu.
Consilierii locali pot formula gi depune amendamente asupra proiectului de

hotd.rAre.
Proiectele de hotd.rAre prevdzut la art.1 afin.(2) vor fr supuse spre avizare
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socia1A, buget, finanfe,
agriculturd, administrarea domeniului public qi privat al oragului, servicii 9i
comer! a Consiliului Local al Oragului Nehoiu.
Pregedintele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socia1d.,
buget, finanle, agriculturd, administrarea domeniului public ai privat al
oragului, servicii gi comer! a Consiliului Local al Oragului Nehoiu va depune
rapoartele/ avizele emise la secretarul general al oragului Nehoiu, pAnd in

Cu stimi,
Secretar general,

Cotlci Ion

data de 16.06


