
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a 
acordului de parteneriat Proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Est” 

cod Mysmis 125154 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și 

formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare,  
Apel de proiecte nr. POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/7REGIUNI 

 
      

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință de 
îndată; 
         Având în vedere: 

- adresa nr.22976/09.08.2018 a Instituției Prefectului-Județul Buzău; 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 244/CLM/13.08.2018, prin care se propune aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat Proiect 
„Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Est”cod Mysmis 125154 Axa prioritară 
10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1 
Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/ 
10/10.1a/APC/7REGIUNI; 

- raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 23.194/13.08.2018; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Conisiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - cerințele Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/ /10/2018/10/10.1a/ 
APC/7REGIUNI; 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 
cu modificările ulterioare; 



  

  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și c), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin. 
(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 
 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

  
                 Art.1.- Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE 
REGIUNEA SUD-EST” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și 
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/ APC/7REGIUNI. 
 
                Art.2.- Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE - Unitatea de Management al Proiectelor pentru 
Modernizarea rețelei Școlare și Universitare - lider de proiect și UAT 
MUNICIPIUL BUZĂU – partener, în vederea implementării în comun a 
proiectului, conform Acordului de parteneriat, anexă care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
       Art.3.- Se aprobă valoarea totală a Obiectivului „Grădiniță program 

normal municipiul Buzău, județul Buzău”, în cuantum de 332.849,69 lei 
(inclusiv TVA) - aferentă activităților derulate de UAT MUNICIPIUL BUZĂU. 

 
                Art.4.- Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT MUNICIPIUL 
BUZĂU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
6.656,99 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului “Grădiniță program normal 
municipiul Buzău, județul Buzău” cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII 
GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD-EST” cod Mysmis 125154. 

 
Art.5.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 

durata realizării Obiectivului „Grădiniță program normal municipiul Buzău, 
județul Buzău”, pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII 
GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD-EST” cod Mysmis 125154, în condiții optime, 
se vor asigura din bugetul local. 

 
    Art.6.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării 

Obiectivului „Grădiniță program normal municipiul Buzău, județul Buzău” în 
vederea implementării proiectului “CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA 
SUD-EST” cod Mysmis 125154 în condițiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale. 

 



  

    Art.7.- Se împuternicește domnul Horia Palmer Hîrtopanu să 
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT 
MUNICIPIUL BUZĂU, dacă este cazul. 
 

Art.8.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, 
Achiziții Publice, Serviciului Buget, Evidență Venituri și Cheltuieli și Serviciului 
Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,  
consilier Maria Ionescu 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                            Eduard Pistol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buzău, 14 august 2018 
Nr. 187 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 14 august 2018 cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(2), lit. f), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru, --- abţineri, şi  --- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 18 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 



  

                     ROMÂNIA  
            JUDETUL BUZĂU  
          MUNICIPIUL BUZĂU 
               - P R I M A R -  

Nr. 244/CLM/13.08.2018  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect și de aprobare a acordului de parteneriat Proiect „Construcții Grădinițe 
Regiunea Sud-Est” cod Mysmis 125154 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 -Investițiile în 

educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/ 
10/10.1a/APC/7REGIUNI 

 
Având în vedere că a fost deschis apelul de proiecte POR/10/2018/10/ 

10.1a/APC/7REGIUNI, Ministerul Educației Naționale intenționează să depună 
cereri de finanțare în cadrul acestui apel în vederea rambursării cheltuielilor 
ocazionate de construcția/reabilitarea unităților de învățământ cuprinse în proiectul 
privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare. 

Întrucât în cadrul acestui proiect  este aprobată construcția unei Grădinițe cu 
program normal în municipiul Buzău, județul Buzău și având în vedere faptul că în 
cadrul acestui apel de proiecte Ministerul Educației Naționale este lider de 
parteneriat al consorțiilor din care fac parte unități administrative teritoriale, există 
obligativitatea depunerii unor documente, printre care Hotărârea Consiliului local 
privind aprobarea parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect. 

În acest sens, Ministerul Educației Naționale a solicitat înaintarea Hotărârii 
Consiliului local de aprobare a Acordului de parteneriat sub forma pe care ne-a 
transmis-o, conform Ghidului solicitantului. 

În baza Acordului de parteneriat, Ministerul  Educației Naționale-Unitatea de 
Management al Proiectelor pentru Modernizarea rețelei Școlare și Universitare este 
reprezentat de Director Horia Palmer Hîrtopanu, care va semna toate actele 
necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Buzău. 

Finanțarea obiectivului de investiții se va face prin cofinanțare prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile in educație și formare, inclusiv  
în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și de învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de aducație și formare Apelul de 
proiecte nr.POR/10/2018/10/ 10.1a/APC/7REGIUNI. 

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

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice 

Nr. 23.194/13.08.2018 
 
 
 

R A P O R T  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate 

de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat Proiect „Construcții 
Grădinițe Regiunea Sud-Est” cod Mysmis 125154 Axa prioritară 10 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,Prioritatea de investiții 10.1 
-Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții 

prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de 
proiecte nr.POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/7REGIUNI 

 
Având în vedere că a fost deschis apelul de proiecte POR/10/2018/10/ 

10.1a/APC/7REGIUNI, Ministerul Educației Naționale intenționează să depună 
cereri de finanțare în cadrul acestui apel în vederea rambursării cheltuielilor 
ocazionate de construcția/reabilitarea unităților de învățământ cuprinse în proiectul 
privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare. 

Întrucât în cadrul acestui proiect  este aprobată construcția unei Grădinițe cu 
program normal în municipiul Buzău, județul Buzău și având în vedere faptul că  în 
cadrul acestui apel de proiecte Ministerul Educației Naționale este lider de 
parteneriat al consorțiilor din care fac parte unități administrative teritoriale, există 
obligativitatea depunerii unor documente, printre care Hotărârea Consiliului local 
privind aprobarea parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect. 

În acest sens, Ministerul Educației Naționale a solicitat înaintarea Hotărârii 
Consiliului local de aprobare a Acordului de parteneriat sub forma pe care ne-a 
transmis-o, conform Ghidului solicitantului. 

În baza Acordului de parteneriat, Ministerul  Educației Naționale-Unitatea de 
Management al Proiectelor pentru Modernizarea rețelei Școlare și Universitare este 
reprezentat de Director Horia Palmer Hîrtopanu, care va semna toate actele 
necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Buzău. 

Grădinița cu program normal va fi amplasată în municipiul Buzău, Parc 
Alexandru Marghiloman, str. Ion Caraion va avea regim de înălțime - parter. 

Funcționalitatea grădiniței va fi asigurată de: trei săli de grupă, vestiar copii, 
izolator, spațiu multifuncțional, grupuri sanitare la fiecare grupă, cancelarie, vestiar 
personal administrativ, spații depozitare, spațiu centrala termică, spații circulație, 
spațiu lapte-corn.  

Lucrările care cad în sarcina autorității publice locale sunt: echipamente 
centrală termică, împrejmuiri, alei pietonale și carosabile, branșamente – electric, 
apă, canal, gaze naturale, inclusiv echipamente contorizare, platformă gunoi, 
amenajare teren incintă (loc joacă, teren sport, parcare). 



  

Finanțarea obiectivului de investiții se va face prin cofinanțare prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, prioritatea de investiții 10.1 Investițiile in educație și formare, inclusiv  
în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și de învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de aducație și formare Apelul de 
proiecte nr. POR/10/2018/10/ 10.1a/APC/7REGIUNI. 

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, 
Aurelia Turcoman 


