
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  nr. 32 
 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico – economici   si  a devizului 
general - forma reactualizata- pentru obiectivul    de investitie: 

„Proiectare  si executie -  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 
EXTRAORDINARA ( convocata de indata),  in data de 23.09.2021; 

 
Având în vedere  : 

• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat 
cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea 
raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, 
raspundere aferenta actelor administrative; 

• raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., intocmit 
in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 
normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si 
personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii 
(intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de 
lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de 
fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta 
actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

• avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate a/ale 
Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………; 

• Hotararea Consiliului  local Podgoria nr.9/31.03.2017 privind   aprobarea   
proiectului tehnic  „Sistem  de canalizare  menajera  in localitatea Podgoria, 
comuna Podgoria, judetul Buzau ; 

• Hotararea Consiliului  local Podgoria nr.10/22.03.2019 privind   aprobarea    
indicatorilor  tehnico – economici reactualizati  pentru obiectivul    de investitie: 
„Sistem de canalizare menajera  localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul 
Buzau”; 

• contractul de finantare nr. 2849/15.11.2017  incheiat intre U.A.T. Comuna 
Podgoria si M.L.P.D.A. avand ca obiect alocarea unei finantari din bugetul 



• M.L.P.D.A. pentru realizarea obiectivului de investitie „Sistem  de canalizare  
menajera  in localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau", precum si 
actele aditionale incheiate ulterior; 

• contractul de lucrari incheiat intre Comuna Podgoria si SC Concas S.A. nr. 
1191/5.03.2021, precum si actele aditionale la contract; 

•  adresa  nr. 3532/9.09.2021 a CONCAS  S.A Buzau prin care solicita         
perfectarea unui act aditional  privind ajustarea valorii   contractului de lucrari 
nr. 1191/5.03.2021 - „Proiectare  si executie -  Sistem de canalizare menajera  
localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau”;  

• prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – 
bugetare ; 

• prevederile art. 21, 22, 23 si art 44 alin.(1)  Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• prevederile art. si ale art. 10  din H.G.  nr. 907/2016  din privind etapele de 
elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

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

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

 

În temeiul  art 129 alin. (2) lit.) si alin.(4) lit.d),  art.196 alin.(1) lit.a) și 
art. 197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ ;  
 

H O T A R A Ș T E : 
 

Art.1 . Se aproba indicatorii  tehnico – economici   si  devizul general-forma 
reactualizata- pentru   obiectivul    de investitie: „Proiectare  si executie -  Sistem de 
canalizare menajera  localitatea Podgoria, comuna Podgoria, judetul Buzau - obiectiv 
de interes local al comunei PODGORIA, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală- conform Anexei, parte integranta din  prezenta hotarare  . 

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. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica 

Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la indeplinire si se 
comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea exercitarii  controlului la 
legalitate.  
 
   Iniţiator,  
   Primarul comunei,   

   Chiru Marius-Viorel  

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 
Rapeanu Violeta-Cristina 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr.32 din 22.09.2021 


