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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  si a  

indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice 
”Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv «Iolanda Balaș 

Soter» din municipiul Buzău” 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în sedintă 
ordinară: 
         Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată 
sub numărul 216/CLM/16.07.2018, prin care se propune aprobarea 
documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor  tehnico-
economici ai obiectivului de investitii publice ”Reabilitare bază sportivă 
Liceul cu Program Sportiv «Iolanda Balaș Soter» din municipiul 
Buzău”; 
         -   raportul Serviciului Investitii, Achizitii Publice nr.20214/16.07.2018; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protectia mediului si turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- avizul nr.49/2018 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
         - prevederile art. 44,  alin (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale.  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) si art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale ,  republicată,  
 

 
H O T Ă R Ă S T E : 

 
   Art.1. - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de interventii  
”Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv «Iolanda Balaș 
Soter» din municipiul Buzău”, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii publice ”Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv 



 

 

«Iolanda Balaș Soter» din municipiul Buzău”, prevăzuti în anexa nr. 2, 
care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta 
hotărâre se va face din bugetul local, precum si alte fonduri legal constituite, 
conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.                     

Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Investitii Achizitii Publice si Serviciului Evidență Venituri și Cheltuieli, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 

 
                                                       CONTRASEMNEAZĂ :                                                                                                                                                                           

                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                   Eduard Pistol                                                                   

 
 

 
 

Buzău, 27 iulie 2018 
Nr.169 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 27 iulie 2018 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(1), din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, -- abţineri, şi 1 
vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 

 
 
 
 

                                                        
 



 

 

 
 
 
 
 
                                                                     ANEXA  NR. 2 
                                               la Hotărârea nr. 169  din  27 iulie 2018 
                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

”Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv «Iolanda 
Balaș Soter» din municipiul Buzău” 

 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investitiei :         522.983,24  lei , cu TVA                
  

    din care: constructii-montaj :         374.140,76  lei , cu TVA                
 
 
 

 Durata de executie                           12 luni  
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
             ROMÂNIA  
        JUDETUL BUZĂU  
     MUNICIPIUL BUZĂU 
           - P R I M A R -  
    Nr.  216/CLM/16.07.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a 

lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de 
investitii publice „Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv 

 «Iolanda Balaș Soter» din municipiul Buzău” 
 

Terenul aflat în municipiul Buzău, str.Granitului nr.4, pe o suprafață 
de 35.477 mp este ocupat de tribune și diverse construcții, accese auto, 
parcări auto, teren de tenis și spații verzi, suprafață de gazon de fotbal și 
zonă tehnică adiacentă. 

Terenul de fotbal este folosit de Liceul cu Program Sportiv Iolanda 
Balaș Soter. 

În momentul de față terenul nu mai corespunde exigențelor prezente 
de desfășurare a competițiilor sportive , nefiind irigat și gazonat. 

În vederea amenajării unui teren de fotbal la standardele impuse de 
normele în vigoare, s-a întocmit o documentatie de avizare a lucrărilor de 
intervenții prin care s-au propus lucrările aferente, după cum urmează: 

-erbicidarea vegetației existente 
-realizarea unei instalații de irigare  
-amplasarea de containere pentru vestiare, toalete, birouri, camera 

tehnică pentru irigare 
-amplasarea unui bazin de 30 mc stocare apă pentru irigare, conectat 

la sursa de apă 
-dotarea puțului existent cu pompă submersibilă 
-realizarea nivelmentului final al terenului 
-montarea de gazon covor de fotbal 
Astfel, va rezulta un teren de fotbal în suprafață de 7350 mp (70 m x 

105 m), care va asigura o infrastructură educațională sportivă la standardele 
actuale pentru nivelurile de învățământ primar, gimnazial și liceal. 

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile 
bugetului local, precum și alte fonduri legal constituite, conform listelor de 
investiții aprobate potrivit legii.         

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

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 



 

 

 

                         ROMANIA 
                    JUDETUL BUZAU                                             
                   MUNICIPIUL BUZAU                                       
          Serviciul Investitii, Achizitii Publice 
                  Nr.20214/16.07.2018 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea lucrărilor de interventii  si a  

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice 
„Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv 

 «Iolanda Balaș Soter» din municipiul Buzău” 
 

 
Terenul aflat în municipiul Buzău, str.Granitului nr.4, pe o suprafață 

de 35.477 mp este ocupat de tribune și diverse construcții, accese auto, 
parcări auto, teren de tenis și spații verzi, suprafață de gazon de fotbal și 
zonă tehnică adiacentă. 

Terenul de fotbal este folosit de Liceul cu Program Sportiv Iolanda 
Balaș Soter. 

În momentul de față terenul nu mai corespunde exigențelor prezente 
de desfășurare a competițiilor sportive , nefiind irigat și gazonat. 

În vederea amenajării unui teren de fotbal la standardele impuse de 
normele în vigoare, s-a întocmit o documentatie de avizare a lucrărilor de 
intervenții prin care s-au propus lucrările aferente, după cum urmează: 

-erbicidarea vegetației existente 
-realizarea unei instalații de irigare  
-amplasarea de containere pentru vestiare, toalete, birouri, camera 

tehnică pentru irigare 
-amplasarea unui bazin de 30 mc  stocare apă pentru irigare, 

conectat la sursa de apă 
-dotarea puțului existent cu pompă submersibilă 
-realizarea nivelmentului final al terenului 
-montarea de gazon covor de fotbal 
Astfel, va rezulta un teren de fotbal în suprafață de 7350 mp (70 m x 

105 m) . 
Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile 

bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite , conform listelor de 
investitii 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. 
 

Sef Serviciu, 
Aurelia Turcoman 


