
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenţi obiectivului de investiţii 
„REABILITAREA IN VEDEREA CREŞTERII EFICIENŢEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE –ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR.11 – CORP C1”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-
2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/B/1/BI 

– Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice” 

 
      

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară; 
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub numărul 
428/CLM/30.08.2017 prin care se propune aprobarea documentaţiei  tehnico-economice (faza 
D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea in vederea 
creşterii eficienţei energetice clădiri publice – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 – CORP C1 în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 
REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”; 
         - raportul comun al Serviciului Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi Serviciului Investiţii, 
Achiziţii Publice nr. 22345/29.08.2017  
         - prevederile Legii 121/2014 privind eficienţa energetică cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         - prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
         - prevederile Hotărârii Guvernului 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 
         - cerinţele Ghidului solicitantului; 
         - Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă 2015-2020 al municipiului Buzău şi Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Buzău 2016-2023; 
        - avizul Comisiei Tehnico-Economice nr. 31/25.08.2015;  
        - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului şi turism, a Consiliului Local al Muncipiului Buzău; 
 
            

În conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) şi art.45 alin. (1) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 115, alin (1), lit. b) şi 
art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
 

 



 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică (faza D.A.L.I) şi indicatorii tehnico-
economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea in vederea creşterii eficienţei energetice 
clădiri publice – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11 – CORP C1 în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI 
POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”, prevăzuţi  în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Orice modificare şi completare a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, va fi supusă 
spre aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea actualizării acestora; 

Art.3. –Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Dezvoltare şi Implementare 
Proiecte, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi al Serviciului Buget Finanţe va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ   : 
                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 

                                                                                                  Roxelana Radu 
 
 

 
 
Buzau, 05 septembrie 2017 
Nr.261 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data 
de 05 septembrie 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 22 voturi pentru, ---  abţineri şi 
--- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 












































































































