
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL LOCAL- 

  
 

H O T A R A R E 
privind  finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul  

“Reabilitare Corp 6 – Colegiul National B.P. Hasdeu, Municipiul Buzău”, 
SMIS 53541 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 

 
    

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  
231/CLM/2015, prin care se propune finalizarea contractului de finanţare pentru 
proiectul “Reabilitare Corp 6 - Colegiul National B.P. Hasdeu, Municipiul 
Buzău”, SMIS 53541 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; 

- raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice, Programe cu Finanţare 
Externă, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău ; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.678/2015 privind închiderea pro-

gramelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European 

de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și 
Fondul European de Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii nr.55 din 24 aprilie 2014 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea proiectului “Reabilitare Corp 6 - Colegiul 
National B.P. Haşdeu, Municipiul Buzău”, a cheltielilor legate de proiect, 
precum şi a acordului de parteneriat între unitatea administrativ - teritorială 
Buzău şi Colegiul Naţional „B.P. Haşdeu”; 
          - prevederile contractului de finanţare nr.4926 din 28 noiembrie 2014 
privind “Reabilitare Corp 6 - Colegiul Naţional B.P. Haşdeu, Municipiul Buzău”, 
cod SMIS 53541; 
 - prevederile art.41 şi art.49 , alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare . 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a) , art. 45, alin. (2), lit.a) şi 
art.115 , alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

 Art.1. – Se aprobă data de 30 iunie 2016, dată limită de finalizare a 
proiectului “Reabilitare Corp 6 - Colegiul Naţional B.P. Haşdeu, Municipiul 
Buzău”, cod SMIS 53541 din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 

3 - Imbunătăţirea infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenţie 3.4. - 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională 
continuă, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi. 
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Art.2.– Se aprobă introducerea în lista de investiţii în continuare pe anul 

2016 a proiectului “Reabilitare Corp 6 - Colegiul National B.P. Haşdeu, 
Municipiul Buzău”, cod SMIS 53541, având contractul de finanţare nr.4926 din 
28 noiembrie 2014. 

Art.3.– Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării 
proiectului în termenul menţionat la art.1 ( sume neeligibile în cadrul proiectului 
care vor fi acoperite din surse proprii), valoare estimată la suma de 172.816 lei, 
inclusiv T.V.A.,  sumă care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Buzău 
pe anul 2016. 

Art.4.– Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu aprobarea 
bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016. 
 Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul municipiului Buzău. 
 Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
municipiului Buzău, în termenul prevăzut de lege, primarului  municipiului Buzău 
şi instituţiei prefectului judeţului Buzău şi se aduce la cunoştinţă publică  prin 
afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet 
www.primariabuzău.ro. 

Art.7.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, 
Achiziții Publice, Programe cu Finanțare Externă, Serviciului Buget, Evidență 

Venituri și Cheltuieli,  Serviciului Financiar - Contabil și Compartimentului Audit 
Public Intern,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Coman Constantin 

 
 
 

                                                                    CONTRASEMNEAZA: 
                                                                             SECRETARUL  
                                                                     MUNICIPIULUI BUZAU, 

                                                                   Stefan Nedelcu 
 
 
 

 
Buzău, 09 decembrie 2015 
 Nr.187 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

sedinţa din data de   09 decembrie  2015, 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 19 voturi pentru - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  19 consilieri prezenţi la sedinţă. 

http://www.primariabuzău.ro/

