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 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 24 
privind aprobarea   indicatorilor  tehnico – economici reactualizati  

pentru obiectivul    de investitie: 
„EXTINDERE SISTEM REȚEA APĂ, SAT ORAȚIA, SAT TĂBĂCARI, 

COMUNA PODGORIA, JUDEȚUL BUZĂU” 
 in vederea vederea derulării acestuia prin  Programul National de 
Dezvoltare Locala 

 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 

sedinta ORDINARA  pe  luna AUGUST 2019; 

        Avand in vedere:  
-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

……./……….; 
 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/………….; 
 -avizul consultativ al Comisiei/ Comisiilor   de specialitate a/ale  

Consiliului local Podgoria, inregistrat sub nr……/……………;  
-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: :„Extindere 
sistem retea apa, sat Oratia, sat Tabacari,   comuna Podgoria, judetul Buzau”  ; 

-prevederile art 129 alin.(2) lit. b) si lit. d) corob. cu alin. (4) lit. d), art. 133 

respectiv prevederile art.240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
- hotararea Consiliului local Podgoria nr. 14 din 31.03.2017 privind 

realizarea   obiectivului  de  investitie: „Extindere sistem rețea apă, sat Oratia, sat 
Tăbăcari, comuna Podgoria, județul Buzău” si a valorii sale estimative; 

- hotararea Consiliului local Podgoria nr. 42 din 30.10.2017 privind  
aprobarea     indicatorilor  tehnico – economici actualizati  ai proiectului  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 129 alin.(2) lit. b) si lit. d) corob. cu alin. (4) lit. d), art. 133 
respectiv prevederile art.240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 



 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; 

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 
 In temeiul prevederilor   art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  
si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

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 derularii prin  

Programul  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 152.868,13 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. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
   Iniţiator,  
   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  

             
            Avizat,  

Secretar, 
Rapeanu Violeta- Cristina 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 24  din 1.08.2019 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa ordinara din 

data de 23.08.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.l  (majoritate   simpla)   din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ______ voturi pentru, ______ voturi abţineri 

si__________voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri locali validati  in funcţie 

si________consilieri locali prezenţi la sedinta. 

 

 



 


