
ROMANIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  asigurării cofinanţării obiectivului  de investiţii publice  
„Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior 

Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, 
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 
numărul 521/CLM/20.10.2017, prin care se propune aprobarea asigurării 
cofinanţării obiectivului  de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, 
arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” din cadrul 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”; 
        - raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 28269 /20.10.2017; 

-avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - prevederile art. 44,  alin (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale;  

- prevederile art.7, alin.(1), lit.c) din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală ; 

-prevederile art.5, lit.c), art.6, alin.(3) şi art.8, alin.(3) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate prin 
Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
           În temeiul art.36, alin.(1), alin. (2), lit. b) , art. 45, alin.(1),  şi art. 115, 
alin (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,  
republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art.1. - Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului  de investiţii 
publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi 
exterior Corp 3, C5, C6,C7” pentru Colegiul Naţional Mihai Eminescu, 
municipiul Buzău”, cu suma de 1.210.170 lei, pentru plata unor cheltuieli care 
nu se finanţează prin Programul PNDL, cum sunt : cheltuieli pentru obţinerea 



 

 

şi amenajarea terenului , documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
studii de teren, studii de specialitate, expertize tehnice, şi/sau audit energetic, 
asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/ 
autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli 
coneze organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 
              Art.2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Investiţii Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă  

 
 
 
 
 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU                                              

                                                        Eduard Pistol                                                                                         
 
 
 
 
 
 

Buzău,  27 octombrie 2017  
Nr. 311 

 
 
 
 
 
 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 27 octombrie 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  
        JUDETUL BUZĂU  
     MUNICIPIUL BUZĂU 
           - P R I M A R -  

Nr.521/CLM/20.10.2017  
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asigurarea cofinanţării 
obiectivului  de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, 
arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” pentru 

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău” 
 

        
Colegiul Naţional Mihai Eminescu este o unitate de învăţământ 

emblematic la nivel regional , dar şi la nivel naţional. 
În prezent , clădirea în care funcţionează această unitate şcolară necesită 

lucrări de  reabilitare , modernizare şi aducerea la nivelul unor standarde ridicate 
de învăţământ. 

În acest sens a fost întocmită documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, ce au fost aprobaţi de către Consiliul 
Local al Municipiului Buzău. 

În vederea finanţării acestui obiectiv cu fonduri de la bugetul de stat , s-a 
depus documentaţia tehnico-economică la Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi  Fondurilor Europene şi a fost inclus în Lista Obiectivelor 
de investiţii pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală PNDL II 
în perioada 2017-2020 , cu suma de 24.964.543 lei.  

Contribuţia U.A.T Municipiul Buzău la finanţarea lucrărilor de „Reabilitare 
integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” 
pentru Colegiul Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău” este de 1.210.170 lei. 

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din fondurile 
bugetului local şi fonduri de la bugetul de stat , prin Programul P.N.D.L., conform 
listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

 Faţă de cele prezentate mai sus , s-a întocmit alăturatul proiect de 
hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată . 

 
 

PRIMAR, 



 

 

                         ROMANIA 
                    JUDETUL BUZAU                                             
                   MUNICIPIUL BUZAU                                       
    Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice 
                Nr.28269  /20.10.2017 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului 
de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) 

interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” pentru Colegiul Naţional Mihai 
Eminescu, municipiul Buzău” 

 
Colegiul Naţional Mihai Eminescu este o unitate de învăţământ 

emblematic la nivel regional , dar şi la nivel naţional. 
În prezent , clădirea în care funcţionează această unitate şcolară 

necesită lucrări de  reabilitare , modernizare şi aducerea la nivelul unor 
standarde ridicate de învăţământ. 

În acest sens a fost întocmită documentaţia de avizare a lucrărilor de 
intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, ce au fost aprobaţi de Consiliul 
Local al Municipiului Buzău. 

In vederea finanţării acestui obiectiv cu fonduri de la bugetul de stat , 
s-a depus documentaţia tehnico-economică la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi  Fondurilor Europene şi a fost inclus în 
Lista Obiectivelor de investiţii pentru finanţarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală PNDL II  în perioada 2017-2020 , cu suma de 24.964.543 
lei.  

Contribuţia UAT Municipiul Buzău la finanţarea lucrărilor de 
„Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior 
Corp 3, C5, C6,C7” pentru Colegiul Naţional Mihai Eminescu, municipiul 
Buzău” este de 1.210.170 lei. 

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din  
fondurile bugetului local şi fonduri de la bugetul de stat, prin Programul 
P.N.D.L., conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 
cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local 
al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui. 

 
Şef Serviciu Investiţii, 

Achiziţii Publice, 
Aurelia Turcoman 


