ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice
„Reabilitare sistem rutier Aleea Plopilor, strada Rahovei, strada Viilor,
Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
Consiliul Local al Municipiului Buzău , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
de îndată:
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub
numărul 363/CLM/2016 , prin care se propune aprobarea documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier Aleea Plopilor, strada
Rahovei, strada Viilor, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău”;
- raportul comun al Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciului
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău ;
- prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale .
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art.
115, alin (1), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale , republicată,

HOTĂRĂȘ TE:
Art.1. - Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare
sistem rutier Aleea Plopilor, strada Rahovei, strada Viilor, Municipiul Buzău,
Judeţul Buzău” prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .

-2Art.2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 din
prezenta hotărâre se va face din bugetul local , conform listelor de investiţii
aprobate potrivit legii .
Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Investiţii Achiziţii Publice, Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia
Mediului, Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri .

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Vasile Murguleţ

CONTRASEMNEAZĂ:
ŞEF SERVICIU CU ATRIBUȚ II
DELEGATE DE SECRETAR ,
Bogdan Barbu

Buzău, 07 decembrie2016
Nr.256

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 07 decembrie 2016 cu respectarea prevederilor
art.45, alin.(2), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
,republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - .abţineri, şi voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ANEXA
la Hotărârea nr. 256 din 07 decembrie 2016
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
„REABILITARE SISTEM RUTIER ALEEA PLOPILOR, STRADA RAHOVEI,
STRADA VIILOR, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”

mii lei , cu TVA
 Valoarea totală a investiţiei

2.846,946

din care: construcţii-montaj

2.739,751

 CAPACITATI :
a) Lungime totală străzi - 1.681 m
 Durata de execuţie - 5 luni

