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Nr.54/15.09.2022  
PROIECT DE HOTARARE 

 
 
 

privind   aprobarea DEVIZULUI  GENERAL  2120&)�2&,1+)25�7/,725$&,'1,�$�,܇,&,�$I 
 ³MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA �,,܉,67)19,�)'�,7,98/8&),2%

PO܇TA CÂLNĂU,  JUDE܉UL BUZĂU´- ETAPA I 
 

Consiliul Local al comunei Po܈ta Câlnău, jude܊ul Buzău întrunit în ܈HGLQ܊ă� extraRUGLQDUă  în 
data de  20.09.2022  ; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare  al Primarului Comunei Po܈ta Câlnău, înregistrat sub nr.167/15.09.2022; 
-Raportul de specialitate  întocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului  de 

Specialitate al Primarului comunei Po܈ta Câlnău, jud. Buzău,  înregistrat la nr. 168/15.09.2022; 
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Po܈ta Câlnău, jude܊ul Buzău, înregistrat la nr. 169/15.09.2022; 
Legea nr 52/2003, art. 6, privind transparen܊a decizională în administra܊ia publică. 
-Art. 120 si art.121, alin 1 si 2 din Constitu܊ia României, republicată. 
-Art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, rectificata prin Legea nr. 199/1997. 
-Art.20 si 21 si legea Cadru a descentralizării nr. 195/2006. 

  - Indicatorii tehnici pentru investi܊ia ³Modernizare drumuri de interes local în comuna   
  Po܈ta Câlnău, jude܊ul Buzău ´-  ETAPA I± document  întocmit de S.C. ARIS  CONSTRUCT  SRL. 

- 'HYL]XO�*HQHUDO� �SHQWUX�RELHFWLYXO�GH� � LQYHVWL܊LL�    Modernizare drumuri de interes local în 
comuna  Po܈ta Câlnău, jude܊ul Buzău ´-  ETAPA  I± document  întocmit de S.C. ARIS  CONSTRUCT  
SRL. 

 - În conformitate cu  prevederile art. 44 alin(1) din Legea finan܊elor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările si completările ulterioare ܈i cu prevederile art. 6 din Anexa nr.4. la 
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea con܊inutului-cadru al documenta܊iei tehnico -
economice aferente investi܊iilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investi܊ii si lucrări de interven܊ii si ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea 
³Instruc܊iunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea con܊inutului-cadru 
al documenta܊iei tehnico-economice aferente investi܊iilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi܊ii si lucrări de interven܊ii´, cu 
modificările si completările ulterioare si cu prevederile OUG nr.28/2013 privind aprobarea P.N.D.L. 
 ;inând 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 
Administrativ, 

HOTĂRA܇TE: 
 

Art.1. Se aprobă Devizul General  pentru obiectivul de  inveVWL܊LL�   Modernizare drumuri de 
interes local în comuna  Po܈ta Câlnău, jude܊ul Buzău ´-  ETAPA  I± document  întocmit de S.C. ARIS  
CONSTRUCT  S.R.L. conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi܊ii  Modernizare 
drumuri de interes local în comuna  Po܈ta Câlnău, jude܊ul Buzău ´-  ETAPA  I, conform anexei nr.2 
care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
          Art.3.   Valoarea totală a investi܊iei   cu T.V.A.             este de 5.804.550,01 lei 
                                   din care C+M cu T.V.A.                         este de  5.215.525,92 lei 
                                        &$3$&,7Ă܉,� 
                                     Lungime VWUăzi modernizate                           - 4,503 ml 
 



 
 
                                     Lă܊LPH�SDUWH�FDURVDELOă                                   - 3,00-5,00  m 
                                     Acostamente                                                    - 2 x 50    cm 
                                     Panta  WUDQVYHUVDOă��������������������������������             0 
                                       Durata de realizare a LQYHVWL܊LHL���                    - 8 luni 
                        SursH��GH��ILQDQ܊DUH����Lnclusiv TVA )       
                                       Buget local                                                 -   5.804.550,01 lei 
 
           Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Po܈ta Câlnău ܈i  
Compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei.  
 
    Art.5. Prezenta poate fi atacată la instan܊a de contencios administrativ, conform prevederilor 
Legii contenciosului-administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.  
 

 Art.6. (1) Prezenta hotărâre se va comunica institu܊iilor si persoanelor interesate. 
           (2) +RWăUkUHD� VH� FRPXQLFă�� vQ� PRG� REOLJDWRULX�� SULQ� LQWHUPHGLXO� VHFUHWDUXOXL� JHQHUDO� DO�
FRPXQHL��vQ�WHUPHQXO�SUHYăzut de lege, Primarului comunei 3R܈WD�&kOQăX��,QVWLWX܊LHL�3UHIHFWXOXL�-XGH܊Xlui %X]ăX 
 .DUH܈ă�SXEOLFă�SULQ�DIL܊WLQ܈L�VH�DGXFH�Oa FXQR܈
                               

 
                              PO܇TA CÂLNĂU 
 
                              INITIATOR 
                                 PRIMAR 
                      MUNTEANU SORIN,                                                     AVIZAT,  
                                                                                                    SECRETAR GENERAL  DELEGAT AL U.A.T., 
                                                                                                            ENACHE ANA 
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REFERAT DE APROBARE  
PRIVIND   APROBAREA DEVIZULUI  GENERAL  2&,1+)25�7/,725$&,'1,�$�,܇�

ECONOMICI A/�2%,(&7,98/8,�'(�,19(67,³ �,,܉MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA PO܇TA CÂLNĂU,  JUDE܉UL BUZĂU´- ETAPA I 

 
 

Având în vedere  prevederile  art.44 alin (1), coroborat cu art.45 alin. (1) din Legea nr. 
273/2006, privind finantele publice locale, cu  modificăULOH si completăULOH�XOWHULoare ,realizarea unui 
obiectv  de inYHVWL܊LL�D�FăUXL�ILQDQ܊DUH��VH�DVLJXUă�LQWHJUDO�VDX�SDU܊ial din  bugetul  local  presupune  în 
SUHDODELO��UHDOL]DUHD��GRFXPHQWD܊LHL�WHKQLFR�-HFRQRPLFH�FDUH�VH�DSUREă�GH�DXWRULWă܊LOH�GHOLEHUDWLYH; 

Aprobarea acestei documentD܊LL�HVWH�QHFHVDUă�vQ prealabil, deoarece, prin aprobarea acesteia, se 
stabilesc principalii indicatori tehnico-HFRQRPLFL�DIHUHQ܊L�oELHFWLYXOXL�GH�LQYHVWL܊LL��SH��ED]D��QHFHVLWă܊LL�
�L܈ RSUWXQiWă܊LL UHDOL]ăULL� DFHVWHLD� �L܈ FDUH� FXSULQGH� VROX܊LLOH� ILQF܊LRQDOe, WHKQRORJLFH�� FRQVWUXFWLYH� �L܈
econRPLFH��FH�XUPHD]ă�D�IL�VXSXVH�DSUREăULL� 

  Prin realizarea  acestui  obiectiv  GH�LQYHVWL܊LL� DX�IRVW�YL]DWH��XUPăWRDUHOH� tipuri de OXFUăUL� 
- LXFUăUL� de modernizare a  structurii rutiere  existente. 
- LXFUăUL� de colectare, diriMDUH܈��L�HYDFXDUH�D�DSHORU��܈�DQ܊XUL��ULJROH��SRGH܊H� 
- LXFUăUL�GH�VLJXUDQ܊D�D�FLUFXOD܊LHL�UHDOL]DWH�SULQ��PDUFDMH��UXWLHUH܈�L��LQGLFDWRDUH� toate acestea 

YRU� GXFH� OD� � VSRULUHD� � JUDGXOXL� GH� FRPIRUW� � DVLJXWDW� ORFXLWRULORU� FRPXQHL� 3R܈WD� &kOQăX��
MXGH܊XO Bu]ăX� 

Având în  vedere   prevederile  ORDINULUI  nr. 276 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea 
�iunilor de aplicare a unor prevederi din +RWăUkUHD܊i completarea Instruc܈ *XYHUQXlui nr. 28/2008 
privind aprobarea con܊inutului-cadru al documenta܊iei tehnico-economice aferente investi܊iilor publice, 
precum ܈L�D�VWUXFWXULL�úL�PHWRGRORJLHL�GH�HODERUDUH�D�GHYL]XOXL�JHQHUDO�SHQWUX�RELHFWLYH�GH�LQYHVti܊ii ܈i 
OXFUăUL�GH�LQWHUYHQ܊ii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvolWăULL��OXFUăULORU�SXEOLFH܈�i locuin܊elor nr. 
863/2008, 

pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 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 solicit aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in 
Documentatia tehnica ± Studiu de prefezabilitate, pentru obiectivul de investiti ÄMODERNIZARE  
DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PO܇TA CÂLNĂU, -8'(8܉/� %8=Ă8´ ± 
ETAPA 1, document  întocmit de S.C. ARIS  CONSTRUCT  SRL. 
           Fa܊ă de cele prezentate, propun spre dezbatere ܈i aprobare Consiliului Local al comunei Po܈ta 
Călnău , proiectul de hotărâre în forma prezentaWă. 
 
 

PRIMAR , 
MUNTEANU SORIN 
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Nr. 168/15.09.2022; 
 
 

 
RAPORT  DE SPECIALITATE  

PRIVIND   APROBAREA DEVIZULUI  GENERAL  ܇,� $ INDICATORILOR TEHNICO 
ECONOMICI A/� 2%,(&7,98/8,� '(� �,,܉,67)19,  ³MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA PO܇TA CÂLNĂU  JUDE܉UL BUZĂU´- ETAPA I 
 
                Subsemnata FrîQFX� 0DULD� 0ăGăOLQD, inspector în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comuneL�3R܈WD�&kOQăX��MXGH܊XO�%X]ăX,                                    

Având în vedere: 
-  Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, modificata si completata ;             

- Prevederile  ORDINULUI  nr. 276 din 28 aprilie 2009 SHQWUX� PRGLILFDUHD� úL� FRPSOHWDUHD�
,QVWUXFĠLXQLORU� GH� DSOLFDUH� D� XQRU� SUHYHGHUL� GLQ� +RWăUkUHD�*XYHUQXOXL�QU�� ������� privind aprobarea 
FRQĠLQXWXlui-cadru al documHQWDĠLHL� WHKQLFR-HFRQRPLFH� DIHUHQWH� LQYHVWLĠLLORU� SXEOLFH�� SUHFXP� úL� D�
VWUXFWXULL� úL�PHWRGRORJLHL�GH� HODERUDUH� D�GHYL]XOXL�JHQHUDO� SHQWUX�RELHFtive de invesWLĠLL� úL� OXFUăUL�GH�
LQWHUYHQĠLL��DSUREDWH�SULQ�2UGLQXO�PLQLVWUXOXL�GH]YROWăULL��OXFUăULORU�SXEOLFH�úL�ORFXLQĠHORU�QU����������, 
pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea 
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 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 ; 

Tinând cont de cele prezentate, Compartimentul Tehnic si Investitii si Serviciul Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Po܈ta Câlnău, 
consideră ca sunt îndeplinite condi܊iile legale, avizează favorabil si propune supunerea spre  
dH]EDWHUHD� �i aprobarea  &RQVLOLXOXL܈ /RFDO� DO� FRPXQHL� 3R܈WD� &kOQăX� vQ� XUPăWRUHD� �ă܊HGLQ܈ D�  
Proiectului de Hotărâre privind APROBAREA DEVIZULUI  GENERAL  ܇I A 
INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI A/� 2%,(&7,98/8,� '(�  �,,܉,67)19,
³MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PO܇TA CÂLNĂU,  
JUDE܉UL BUZĂU´- ETAPA I 
 
 

 
 
 
 

INSPECTOR 
FRÎ1&8�0$5,$�0Ă'Ă/,1$ 
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