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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  

 tehnico-economici ai obiectivului  de investiţii publice  
„Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău” 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară, 
         Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul 463/CLM/14.09.2017, prin care se propune aprobarea Studiului de 
fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
publice „Amenajare locuri de joacă din municipiul Buzău”; 

- avizul nr. 32/22.09.2017 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 
        -   raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 23907/14.09.2017; 
        -   avizul  Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al Munici- 
piului Buzău; 
 - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare, a 
Consiliului Local al Muncipiului Buzău; 
        - prevederile art. 44,  alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale.  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (2), lit.e), 
art. 115, alin (1), lit. b) şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale ,  republicată,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii  tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii publice „Amenajare locuri de joacă din 
municipiul Buzău”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre .  

   Art.2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 din 
prezenta hotărâre se va face din bugetul local, conform listelor de investiţii 
aprobate potrivit legii.        

 
 
 
 



 

 

  Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiţii 
Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri . 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă 

  
 
 
 
 
 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                              Roxelana Radu                                                  
                                                                                                           
 
 

 
 
 

Buzău,  29 septembrie 2017  
Nr. 276 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 29  septembrie 2017 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(2), lit.e) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
,republicată şi actualizată, cu un număr de  21 voturi pentru, --- abţineri, şi  --- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi  21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

                                                            
 
 
 



 

 

 
                                                                        ANEXA   
                                             la Hotărârea nr.  276   din  29  septembrie  2017 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

la proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate   
şi a indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiţii publice 

„Amenajare locuri de joacă din municipiul Buzău” 
 

 
 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investiţiei :   444.447 lei , inclusiv TVA                
  

    din care: construcţii-montaj :   399.959 lei , inclusiv TVA                        
 

 CAPACITATI : 
 
         -  5 locuri de joacă 
 
 
Durata de execuţie : 3 luni 
 
           
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU 
   consilier Fănică  Bârlă                                        Roxelana Radu 


