
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
HOTARAREA    NR.9 

 

privind  aprobarea     indicatorilor  tehnico – economici reactualizati  
pentru obiectivul    de investitie: 

„EXTINDERE SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, 

COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU” 
 in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului 

National de Dezvoltare Locala 

 
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.   
1229/20.03.2019; 

-raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 1230/20.03.2019; 

- hotararea Consiliului local Podgoria nr. 14 din 31.03.2017  privind  
aprobarea obiectivului de  investitie :„Extindere sistem retea apa, sat Oratia, sat 
Tabacari,   comuna Podgoria, judetul Buzau”  si a valorii sale estimative ; 

- hotararea Consiliului local Podgoria nr. 42 din 30.10.2017 privind  
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de  

investitie:„Extindere sistem retea apa, sat Oratia, sat Tabacari,   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 actualizat al obiectivului   de investitie: :„Extindere sistem 
retea apa, sat Oratia, sat Tabacari,   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.  Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati aferenti 
obiectivului de investitii ,,EXTINDERE SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT 
TĂBĂCARI, COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU" in vederea includerii si 

finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala – 
subprogramul ,,Modernizarea Satului Romanesc” – domeniul specific b) 

realizarea / extinderea / reabilitarea / modernizarea sistemelor de 
canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate,  conform Anexei care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Art. 2.  Se aproba implementarea proiectului “EXTINDERE SISTEM 

REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL 
BUZĂU, si suportarea de la bugetul local al comunei a cheltuielilor neeligibile in 

cadrul Programului National de Dezvoltare Locala in limita sumei de 151.734 lei 

inclusiv TVA (din care 33.201 lei inclusiv TVA deja decontati). 
 
Art. 3. 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. 4. Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica în consecință 

orice prevedere contrară adoptată prin acte administrative anterioare. 

  
 Art. 5. (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. 9 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. 

 

 



Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.9 din 22.03.2019  

 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-

ECONOMICI   AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : 
,,EXTINDERE SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, 

COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU" 

TITULAR: Comuna Podgoria, judetul Buzau 
BENEFICIAR:  Comuna Podgoria, judetul Buzau 

AMPLASAMENT: sat Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau  – Regiunea de 
dezvoltare 2 Sud-Est, România 
PROIECTANT:  SC  INFRA PROIECT SRL 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 
VALOAREA INVESTITIEI : 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 

TOTAL GENERAL 1.507.734 lei/ 318.007 euro 

Din care Construcţii -  Montaj  1.116.413 lei / 235.471 euro 

 

Curs LEI/EURO la data de 4,7412 – 1 EURO 12.02.2019 LEI 
 

 SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE 
PROPRIE : 

In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 1.356.000 lei cu T.V.A iar 
cheltuielile neeligibile  sunt in cuantum de 151.734 lei cu T.V.A (contributie 
proprie).  

   
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.02.2019: 

 
Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala decontata 

este de 33.201 lei din care 0 lei cu TVA reprezentand cheltuieli eligibile si 

33.201 lei cu TVA reprezentand cheltuieli neeligibile (contributie proprie).  
 
Restul de executat decontabil conform devizului general actualizat este 

1.474.533 lei cu TVA din care 1.356.000 lei cu TVA reprezinta cheltuieli 
eligibile iar 118.533 lei cu TVA cheltuieli neeligibile (contributie proprie). 

 
      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  
Foraj a 100 m adancime: 1 buc 

Statie tratare: 1 buc 
Retea distributie = 3890 ml 

rezervor inmagazinare - 1 buc a 100 mc 
 

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare-  12 

luni  
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al 

investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
Primar, 

Chiru Marius – Viorel 



 


