
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea modificării listelor de investiții pentru 

 anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  
Buzău nr.28/15.02.2018   

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară: 
         Având în vedere : 

-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 138/CLM/17.04.2018, prin care se propune aprobarea modificării 
listelor de investiții pentru anul 2018; 
         -  raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr.11695 /17.04.2018; 

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

- avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
         - prevederile art.49, alin. (5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ; 
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2),lit.a) 
și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale ,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

Art.1. - Se aprobă modificarea listelor de investiții pentru anul 2018 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr.28/15.02.2018, liste prevăzute în anexele 3 și 3/6.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Art.2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Investiții Achiziții Publice și Direcției Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget-
Finanțe, Serviciul Financiar-Contabil vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri . 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier George - Aurelian Vlad  

 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ :                                                                                                                                                                           
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU , 

                                                         Eduard Pistol                                                                   
 
 

 
 

Buzău,  26 aprilie 2018  
Nr.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de  26 aprilie 2018 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 22 voturi pentru, -- abţineri, şi  --
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 

Domnul consilier George Aurelian Vlad nu participă la vot. 
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     MUNICIPIUL BUZĂU 
           - P R I M A R -  

Nr. 138 /CLM/17.04.2018  
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea modificării listelor de 
investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr.28/15.02.2018   
 

 
Prin Hotărârea C.L.M. nr.31/15.02.2018 a fost aprobat Programul 

proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice 
dedicate aniversării Centenarului României , în anul 2018. 

Acest program cuprinde, printre altele și obiective de investiții, cum 
ar fi realizarea Monumentul Eroilor Neamului din 1877 și amplasarea acestuia 
în Cimitirul Eroilor, acțiuni de ridicarea unor troițe și monumente istorice 
(inclusiv monumentele din Cimitirul Eroilor ), achiziționarea a două picturi în 
ulei (portret Alexandru Marghiloman și Vila Albatros). 

Întrucât aceste obiective nu au fost cuprinse în listele de investiții 
aprobate în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 
15.02.2018, se impune modificarea acestora, conform anexelor 3 și 3/6.  

Astfel, se diminuează cheltuielile de la poziția ”Alte cheltuieli de 
investiții” și se majorează poziția ”Lucrări noi” . 

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

 
 
 

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

                         
                     
 
 
 



 

 

 
 
 
                        ROMANIA 
                    JUDETUL BUZAU                                             
                   MUNICIPIUL BUZAU                                       
       Serviciul Investiții, Achiziții Publice 
                Nr.11695 /17.04.2018 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea modificării listelor de 

investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Locala al 
Municipiului Buzău nr.28/15.02.2018   

 
 

Prin Hotărârea C.L.M. nr.31/15.02.2018 a fost aprobat Programul 
proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice 
dedicate aniversării Centenarului României , în anul 2018. 

Acest program cuprinde, printre altele și obiective de investiții, cum 
ar fi realizarea Monumentul Eroilor Neamului din 1877 și amplasarea acestuia 
în Cimitirul Eroilor, acțiuni de ridicarea unor trioțe, și monumente istorice 
(inclusiv monumentele din Cimitirul Eroilor ), achiziționarea a două picturi în 
ulei (portret Alexandru Marghiloman și Vila Albatris). 

Întrucât aceste obiective nu au fost cuprinse în listele de investiții 
aprobate în ședința Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 
15.02.2018, se impune modificarea acestora, conform anexelor 3 și 3/6.  

Astfel, se diminuează cheltuielile de la poziția ”Alte cheltuieli de 
investiții” și se majorează poziția ”Lucrări noi”. 

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

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. 

 
 

 
 
 

Șef Serviciu , 
Aurelia Turcoman 

 


