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PROIECTUL   DE HOTARARE    NR.  9 

 
pentru aprobarea Devizului general  si  indicatorilor tehnico-

economici actualizati privind  obiectivul de investitii „Îmbunătățirea 

siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu 

eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna 

Podgoria, județul Buzau” 

          Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru 

implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, din 

cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 

          Masura M5/6B - „ IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI 

A SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI 

LOCAL”, a Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 

Vinului Vrancea 

 
Consiliul Local  al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta      

ordinara   pe luna   februarie  in data de 28.02.2019, 

  

Avand in vedere :  
- Expunerea de motive nr……/……., întocmită de Primarul comunei 

Podgoria, domnul Chiru Marius Viorel, prin care se propune aprobarea 

devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici actualizati; 
 -raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau, 

inregistrat sub nr. ……/…………..; 
- hotararea Consiliului local Podgoria   nr. 8/30.03.2018  privind 

implementarea proiectului „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea 

rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi 

LED în comuna Podgoria, județul Buzau” ; 

- hotararea Consiliului local Podgoria   nr. 9/30.03.2018  privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea 

rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi 



LED în comuna Podgoria, județul Buzau” -  Masura 19 – LEADER - Submasura 

19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de 

dezvoltare locala, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala -  

Masura M5/6B - „ IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A 

SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a 

Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea; 

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Masurii M5/6B - 
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A SERVICIILOR, 
CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a Asociației 
Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, din cadrul 

Programului National de Dezvoltare Rurala; 

-prevederile art. 44 alin (1) si alin.(4) 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; 

-prevederile  art. 291 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

-devizul general actualizat al proiectului  de investitie “Îmbunătățirea 

siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență 

energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul 

Buzau” intocmit de catre proiectant : S.C. AMIRAS C&L IMPEX S.R.L.; 

-prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicată; 
-prevederile art. 20 și 21 lit. h) din Legea cadru a descentralizării nr. 

195/2006, cu modificarile   si completarile ulterioare ; 
-prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin.(4) lit. d) si alin.(6) pct. 14 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata în anul 2007 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

In temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) si art. 45 alin. (1)  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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aproba Devizul general  si  indicatorii  tehnico-economici 

actualizati ai  obiectivului de investitii „Îmbunătățirea siguranței publice prin 

modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin 

tehnologii noi LED în comuna Podgoria, județul Buzau” –  



  Masura 19 – LEADER - Submasura 19.2 – Sprijin pentru 

implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, din cadrul 

Programului National de Dezvoltare Rurala 

          Masura M5/6B - „ IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A 

SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI LOCAL”, a 

Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea, 

   prezentati in Anexa care face parte din prezenta hotarare.  

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
Primarul comunei Podgoria.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
comunei Podgoria, în termenul prevăzut de lege: 

- Institutiei Prefectului, judetul Buzau; 

- Primarului comunei Podgoria; 
- Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului 

Vrancea. 
 

 

 
 

 
Initiator, 
Primar, 

 
Prof. Chiru Marius Viorel 

 

 
                                                                                      Avizat de legalitate,  

(cf. art. 117 lit „a” din  Legea nr. 215/2001R) 
                                                                                        Secretar,  

 

                                                                                          Rapeanu Violeta  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Proiect de hotarare nr. 9/22.02.2019 
 


