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JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
 

  HOTARAREA    NR.10    

 
privind  aprobarea     indicatorilor  tehnico – economici 

reactualizati  pentru obiectivul    de investitie: 

„Sistem de canalizare menajera  localitatea Podgoria, comuna 
Podgoria, judetul Buzau” 

 - obiectiv de interes local al comunei PODGORIA, finanţat prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Consiliul Local  al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in  sedinta    
de îndată    pe luna   MARTIE   in data de 22.03.2019; 

 Avand in vedere :  
 - expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria, inregistrata sub 

nr.   1198/18.03.2019; 

-raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr . 
1199/18.03.2019; 

- hotararea Consiliului local Podgoria nr. 9 din 31.03.2017 privind  
aprobarea  obiectivului de  investitie: „Sistem de canalizare menajera  
localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau”  si a valorii sale 

estimative; 
- hotararea Consiliului local Podgoria nr. 38 din 24.10.2017 privind  

aprobarea indicatorilor  tehnico – economici actualizati  ai proiectului  de 
investitie: „Sistem de canalizare menajera  localitatea Podgoria, comuna 
Podgoria, judetul Buzau”- obiectiv de interes local al comunei PODGORIA, 

finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 
 -prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finantele 

publice locale, modificata si completata ulterior ; 

-prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- adresa M.D.R.A.P., inregistrata sub nr. 21748 din 11.02.2019 prin care 
se solicita prezentarea Devizelor Generale reactualizate / Hotararilor de 

aprobare a indicatorilor economici actualizati si a cofinantarii sumelor necesare 
aferente obiectivelor de investitii finantate prin PNDL; 

 
- devizul general reactualizat al obiectivului   de investitie: „Sistem de 

canalizare menajera  localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul 

Buzau”; 

 



           Tinand cont de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b”,   alin. (4)  lit. “d”  si art. 
115 alin. (1) lit. b), alin. (3) – (7), art. 117 lit a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1.(1). Se aproba   indicatorii tehnico-economici reactualizati  pentru 
obiectivul de investitie „Sistem de canalizare menajera  localitatea 
Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau”, stabiliti potrivit Anexei  - parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 (2).Indicatorii tehnico – economici  actualizati   conform devizului 
general, sunt urmatorii : 

- sume de la bugetul de stat :             5 546 062, 00 lei 
- sume de la bugetul local :                 1 826 342, 37  lei  
- valoarea totala a investitiei           7  372 404,37 lei. 

Art. 2. Primarul Comunei Podgoria, Judetul Buzau  va urmari ducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Podgoria, 

Judetul Buzau, asupra modului de indeplinire. 
        Art. 3. Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica în consecință 

orice prevedere contrară adoptată prin actele  administrative anterioare. 

        Art. 4.(1). Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor 
interesate. 
         (2). Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului Comunei Podgoria, judetul Buzau  prin afisare la sediul Primariei 
Comunei Podgoria, judetul Buzau  si prin publicare pe site-ul Primariei 

Comunei Podgoria, Judetul Buzau. 
 

Podgoria  

 
Nr. 10 din 22.03.2019    Presedinte  de sedinta 
     

Contrasemneaza,     Pricopi Ionel    
Secretar ,  

Rapeanu Violeta  
 
 

 
 

 
 

 

         Prezenta hotarare a fost aprobata de Consiliul local al comunei Podgoria in sedinta   DE 
ÎNDATĂ   din 22.03.2019   cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001  
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un numar de 9 voturi pentru, ..-.. voturi impotriva,  …-…... voturi abtinere    din  numarul total de  

13  consilieri locali validati in functie  si   de  …9… consilieri locali prezenti la sedinta. 

 
 


