
                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Â R E  

 pentru revocarea Hotărârii nr. 299/12.10.2017 pentru aprobarea  
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor  tehnico-

economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și 

 Intrarea Aviației din municipiul Buzău” 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 554/CLM/24.11.2017, prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 
299/12.10.2017 pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții 
publice„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și 
 Intrarea Aviației din municipiul Buzău” 

- raportul de specialitate nr.  30828/16.11.2017 al Serviciului Investiții, 
Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Buzău; 
        - avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;   
 - adresa Insitituției Prefectului nr.21480 /10.11.2017; 
 
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), 
art. 115, alin (1), lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale ,  republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1.- Se revocă Hotărârea nr. 299/12.10.2017 pentru aprobarea  
documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor  tehnico-
economici ai obiectivului  de investiții publice „Reabilitare str.Maior 
Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și Intrarea Aviației din 
municipiul Buzău” 



Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Investiții Achiziții Publice și Serviciului Juridic, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.                                       
 
 

       PREŞEDINTELE ŞEDINTEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 

 
 
 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                            Eduard Pistol   
 

 
 
 
 

 

Buzău, 18 decembrie 2017   
Nr. 350 

 
 

 
 
 
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 18 decembrie 2017, cu respectarea 
prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri 
şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 

 
 

 



              ROMÂNIA 
        JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 
              - PRIMAR - 
   Nr.  554 /CLM/24.11.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 299/12.10.2017 

pentru aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  
indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și 

 Intrarea Aviației din municipiul Buzău” 
 
 

Prin Hotărârea nr. 299 din 12 octombrie 2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău s-a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investiții 
publice„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și 
 Intrarea Aviației din municipiul Buzău”. 

 Prin adresa nr. 21480 din 11 noiembrie 2017, înregistrată la Primăria 
municipiului Buzău sub nr. 30828/16.11.2017, formulată în temeiul 
prevederilor art. 19, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul 
şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în urma exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative 
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa extraordinară 
din 12 octombrie 2017, Instituţia Prefectului judeţului Buzău a sesizat faptul 
că Hotărârea nr. 299/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și Intrarea 
Aviației din municipiul Buzău” a fost adoptată cu nerespectarea 
prevederilor legale. 
  S-a considerat că nu au fost respectate dispoziţiile H.G 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice.                                 
        Având în vedere cele de mai sus propun revocarea Hotărârii nr. 
299/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.    
 



 
În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 

în vederea adoptării lui. 
 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Investiții, Achiziții Publice  - 

Nr.  30828 / 16.11. 2017 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre revocarea Hotărârii nr. 299/12.10.2017 pentru 

aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  
indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și 

 Intrarea Aviației din municipiul Buzău” 
 

Prin adresa nr. 21480 din 11 noiembrie 2017, înregistrată la Primăria 
municipiului Buzău sub nr. 30828/16.11.2017, formulată în temeiul 
prevederilor art. 19, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul 
şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în urma exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative 
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Buzău, Instituţia Prefectului 
judeţului Buzău a sesizat faptul că Hotărârea nr. 299/2017 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de 
investiții publice „Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneș, 
str.Aerodromului și Intrarea Aviației din municipiul Buzău” a fost 
adoptată cu nerespectarea prevederilor legale. 
 S-a considerat că nu au fost respectate dispoziţiile H.G 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 
tehnico-eonomici ai obiectivului de investiții publice„Reabilitare str.Maior 
Aviator Ioan Peneș, str.Aerodromului și Intrarea Aviației din 
municipiul Buzău”  nefiind elaborată conform dispozițiilor art. 9 din H.G. 
nr. 907 /2016 .    
        Având în vedere cele de mai sus propun revocarea Hotărârii nr. 
299/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.    

In acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău 
în vederea adoptării lui. 

ŞEF SERVICIU, 
Aurelia Turcoman 


