
     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 

Nr.5/20.01.2021 	
PROIECT DE HOTARARE 

privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai  proiectului 
„REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POȘTA 

CÂLNĂU, JUDEȚUL BUZĂU” 
	

 
 
 

    Consiliul Local al comunei Posta Calnau, judetul Buzau întrunit în ședință ordinară în data de 21.01.2021; 
       Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare  al Primarului Comunei Posta Calnau, înregistrat sub nr. 14/20.01.2021; 
- Raportul de specialitate  intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului  de Specialitate al 

Primarului comunei Posta Calnau, jud. Buzau,  inregistrat la nr. 15/20.01.2021; 
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Posta Calnau, judetul 

Buzau, inregistrat la nr. 16/20.01.2021; 
Legea nr 52/2003, art. 6, privind transparenta decizionala in administratia publica. 
-Art. 120 si art.121, alin 1 si 2 din Constitutia Romaniei, republicata. 
-Art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificata 

prin Legea nr. 199/1997. 
-Art.20 si 21 si legea Cadru a descentralizarii nr. 195/2006 
 -indicatorii tehnici pentru investitia “Modernizare drumuri de interes local in com  Posta Calnau, judetul Buzau   

– document  intocmit de S.C. ALMA CONSULTING  SRL FOCSANI;     
  In conformitate cu  prevederile art. 44 alin(1) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 6 din Anexa nr.4. la Hotararea Guvernului nr. 
28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investititiilor publice, 
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii si ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, 
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii”, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile OUG nr.28/2013 privind aprobarea 
P.N.D.L. 
           Tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor; 
 In temeiul art. 129, alin 2, lit. (b), alin 4, lit. (a), alin. (7) lit. a , art. 139, alin 1, precum si ale art. 196, alin. 
1, lit. a, art. 197 si art. 198, alin. 1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrat, 

                            HOTARASTE: 
   Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  “REABILITARE 
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA POSTA CALNAU””conform anexei care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
             Art.2. Valoarea totala a investitiei   cu T.V.A.       este de 657.257, 18 lei 
                                   din care C+M cu T.V.A.                   este de 529.721, 51 lei 
              Valoarea  totala a investitiei fara  T.V.A.              este de 553.497, 92 lei 
                                   din care  fara  T.V.A.                        este de 445.144,13 
                               INDICATORI  MINIMALI 
                                     LUNGIME DRUMURI                           -0,616 km  
           Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Posta Calnau si  
Compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei.  
    Art.4. Prezenta poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, conform prevederilor Legii 
contenciosului-administrativ nr. 544/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  

   Art.5. (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor interesate. 
                          (2) Hotărârea se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Poșta Câlnău, Instituției Prefectului Județului Buzău și se aduce 
la cunoștiință publică prin afișare. 
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                              INITIATOR 
                                 PRIMAR 
                      MUNTEANU SORIN,                                                     AVIZAT,  
                                                                                                      Secretar general  delegat al U.A.T., 
                                                                                                            ENACHE ANA 


