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HOTĂRÂRE  
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiţie 
„REABILITAREA,MODERNIZAREA,EXTINDEREA SI CONSOLIDAREA SCOLII CU 

CLASELE I-VIII C-TIN IVANESCU COM POSTA CÂLNAU, JUD BUZAU 
 

Consiliul Local al Comunei Poșta Câlnău ,județul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de  28.06.2022; 

Având în vedere: 
 
      - art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;  
      - art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 
d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 
Ordinul MDRAP nr.1851/2013;  
     - art 4 alin (1) din OG nr.47/2022  luând act de : 
    - referatul de aprobare al primarului comunei Posta Cilnau,  înregistrat sub nr. 121/28.06.2022; 
      b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Posta Câlnau, nr.122/28.06.2022 ;  
      c)  avizul Comisiei de specialitate  a Consiliului Local nr.123/28.06.2022; 
 Oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în 
cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administratiei Publice, CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI POSTA CÂLNAU 
    In temeiul prevederilor art.84,alin.(3-5),art.87,alin.(3) si 
alin.(5),art.88,art.129,alin.(2),lit.b),alin.(4),lit.a),art.139 alin (3) ,lit.a),coroborat cu art .5,lit.a),precum 
si art 196 alin(1),lit .a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
                               HOTĂRÂRE : 
           Art.1 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului de investiţii „REABILITARE, 
CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI  EXTINDEREA SCOALA „CONSTANTIN  IVANESCU”  
CU CLASELE I-VIII COM POSTA CÂLNAU,JUD BUZAU, conform anexei  parte integrantă  a 
prezentei hătârâri cu urmatoarele valori: 
             Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 4.743.658,27 lei cu TVA 
             Valoarea de la  bugetul de stat este de 4743658,27 lei cu TVA 
         Art.2. Prezenta hotărâre se  comunica prin grija  Secretarul general delegat al comunei, 
primarului comunei, Instituţiei Prefectului judeţului Buzau pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate,  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe www.comunapostacilnau.ro  
 

http://www.comunapostacilnau.ro/
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PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

CRIVAT IOANA 
 

  CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR GENERAL DELEGAT, 

 ENACHE ANA 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Posta Calnau in sedinta din 28.06.2022 
cu respectarea prevederilor art 139 alin.1 si art.196 alin.1.lit a. din Codul administrativ, cu un nr de  13 
voturi pentru  1  voturi abtineri si voturi impotriva  0 din numarul total de 15 consilieri in functie si 14 
prezenti la sedinta. 
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