
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai  

obiectivului  de investiții publice „Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, 
instalații) interior și exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Național 

Mihai Eminescu,municipiul Buzău” 
 
 

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

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău , înregistrată sub 
numărul  205/CLM/2017 , prin care se propune aprobarea  documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții publice „Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, 
instalații) interior și exterior Corp 3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Național 
Mihai Eminescu, municipiul Buzău”; 
        - raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice, nr.   / 2017; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Muncipiului Buzău; 

- avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al Muncipiului 
Buzău; 
        - prevederile art. 44,  alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale .  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale ,  republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
          Art.1. - Se aprobă indicatorii  tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
publice „Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, instalații) interior și exterior 
Corp 3, C5, C6,C7” pentru Colegiul Național Mihai Eminescu, municipiul 
Buzău”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
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 Art.2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 din prezenta 

hotărâre se va face din bugetul local și alte fonduri constituite cu această destinație, 
conform listelor de investiții aprobate potrivit legii . 
                 Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții 
Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri . 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
 consilier Lambru Daniel 

 
 
 
 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                       Roxelana Radu                                                      
                                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 

Buzău,   28 aprilie 2017  
Nr. 119 

 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 28 aprilie 2017 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 23 voturi pentru,-- abţineri, şi -- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23  consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 



 

 

 
                                                              
 
                                                                              ANEXA   
                                                       la Hotărârea nr. 119  din  28 aprilie  2017 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, instalații) interior și exterior Corp 3, 
C5, C6,C7” pentru Colegiul Național Mihai Eminescu, municipiul Buzău” 

 
 
 
 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investiției :       46.356.424   lei , inclusiv TVA                
  

    din care: construcții-montaj :       42.297.022    lei , inclusiv TVA                        
 

 CAPACITATI : 
 
a) suprafață construită   -  3.335,96  mp 
b) Suprafață desfășurată – 9.225 mp    
 
 
 
 
   

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
 consilier Lambru Daniel 

 
 

 
 

                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                          Roxelana Radu                                                      
 
 
 



 

 

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

Nr. 205/CLM/2017  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai 

obiectivului  de investiții publice „Reabilitare integrală (rezistență, 
arhitectură, instalații) interior și exterior Corp 3, C5, C6,C7” pentru Colegiul 

Național Mihai Eminescu, municipiul Buzău” 
 

        
Colegiul Național Mihai Eminescu este o unitate de învățământ 

emblematic la nivel regional , dar și la nivel național. 
Activitățile colegiului se desfășoară într-o clădire monument istoric ce se 

regăsește în lista monumentelor istorice, având codul CODLMIBZ-II-m-B-
02334. 

De-a lungul timpului au fost executate lucrări de consolidare și reparații 
parțiale la elementele constructive ale clădirii (pereți, acoperiș, tâmplărie) , în 
momentul de față fiind necesară o reabilitare completă. 

Investiția presupune consolidarea pereților structurali prin introducerea 
de lamele din fibră de carbon la fața interioară a pereților structurali de zidărie, 
consolidarea șarpantei și hidroizolarea demisolului, realizarea de reparații locale 
în vederea aducerii la starea inițială a imobilului , refacerea trotuarului 
perimetral, refacerea rețelelor de apă , canalizare , înlocuirea pardoselilor, 
refacerea integrală a finisajelor interioare și exterioare, cu respectarea 
specificului inițial al clădirii și al materialelor utilizate.  

Lucrările propuse nu vor afecta în sens negativ rezistența și stabilitatea 
construcției existente. 

Odată cu intervențiile structurale și arhitecturale se va avea în vedere 
regândirea sistemelor de instalații electrice, sanitare , termice și de gaze 
naturale. 

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

 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.11.125 /2017 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai 

obiectivului  de investiții publice „„Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, 
instalații) interior și exterior Corp 3, C5, C6,C7” pentru Colegiul Național Mihai 

Eminescu, municipiul Buzău”” 
    

 Colegiul Național Mihai Eminescu este o unitate de învățământ emblematic 
la nivel regional , dar și la nivel național. 

Activitățile colegiului se desfășoară într-o clădire monument istoric , asupra 
căreia s-a intervenit de-a lungul timpului , fiind executate lucrări de consolidare și 
reparații parțiale la elementele constructive ale clădirii (pereți, acoperiș, tâmplărie) . 

În momentul de față clădirea este într-o stare de degradare avansată, în 
special acoperișul din care se desprind țiglele, punând în pericol viața trecătorilor pe 
strada Independenței și a elevilor în incintă, astfel încât este necesară o reabilitare 
completă. 

Investiția presupune consolidarea pereților structurali prin introducerea de 
lamele din fibră de carbon la fața interioară a pereților structurali de zidărie, 
consolidarea șarpantei și hidroizolarea demisolului, realizarea de reparații locale în 
vederea aducerii la starea inițială a imobilului , refacerea trotuarului perimetral, 
refacerea rețelelor de apă , canalizare , înlocuirea pardoselilor, refacerea integrală a 
finisajelor interioare și exterioare, cu respectarea specificului inițial al clădirii și al 
materialelor utilizate.  

Lucrările propuse nu vor afecta în sens negativ rezistența și stabilitatea 
construcției existente. 

Odată cu intervențiile structurale și arhitecturale se va avea în vedere 
regândirea sistemelor de instalații electrice, sanitare , termice și de gaze naturale. 

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din  fondurile 
bugetului local și alte fonduri constituite cu această destinație, conform listelor de 
investiții 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. 

 
Șef Serviciu Investiții, 

Achiziții Publice, 
Aurelia Turcoman 

 


