
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate  și a  indicatorilor  tehnico-

economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta 

Cimitirului Eroilor din 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 20/CLM/18 .01.2018, prin care se propune aprobarea Studiului 
de fezabilitate și a indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții 
publice „Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din 
incinta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău”; 
        - raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 1600/16.01.2018; 

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

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protecția mediului și turism a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău; 

- avizul nr. 39 /16.01.2018 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice; 
         - 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 Studiului de fezabilitate  „Rețea drenaj pentru 
evacuarea excesului de umiditate din incinta Cimitirului Eroilor din 
municipiul Buzău”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   

 
 
 
 



 

 

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții publice „Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate 
din incinta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa 
nr. 2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 
Art.3. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut în prezenta 

hotărâre se va face din bugetul local , conform listelor de investiții aprobate 
potrivit legii .                     

 
Art.4. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 

Investiții Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri . 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ :                                                                                                                                                                           
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU , 

                                                         Eduard Pistol                                                                   
 
 

 
 

Buzău,  29 ianuarie 2018  
Nr. 7 

 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 29 ianuarie 2017 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(1), din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru, 4 abţineri, şi -- 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
                                                        
                                                                     ANEXA  NR. 2 
                                               la Hotărârea nr. 7 din  29  ianuarie  2018 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta 
Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău” 

 
 
 
 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investiției :         1.156.609,79          lei , cu TVA                
  

    din care: construcții-montaj :            935.148,41          lei , cu TVA                
 
 
 

 Durata de execuție                           6 luni   
 
 
 
           
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
consilier Alexandru Mihai                                     Eduard Pistol 

 
 
 

 
           
 
 
 
 
 



 

 

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

Nr.20 /CLM/18.01.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a  

indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta 

Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău” 
 
 

Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău se confruntă în fiecare an cu 
fenomenul de stagnare (băltire) a apei în incintă. 

În vederea rezolvării acestei probleme,  a fost întocmit un studiu de 
fezabilitate prin care  s-au stabilit soluțiile tehnice de evacuare a apei subterane 
în exces, în vederea punerii în siguranță a construcțiilor din incinta cimitirului 
(biserica, monumentele și mormintele). 

Prin proiect se propune reabilitarea cimitirului prin evacuarea excesului 
de umiditate în perioadele ploioase, astfel ca acesta să funcționeze în condiții de 
siguranță și la parametri optimi. 

Lucrările propuse constau în preluarea și evacuarea apelor care 
stagnează în incinta cimitirului după precipitații abundente, prin executarea unor 
rețele combinate de drenuri , după cum urmează: 

-32 linii de drenuri orizontale absorbante la distanțe variabile, funcție de 
amplasamentul aleilor de circulație; 

-drenuri orizontale colectoare; 
-24 cămine de record a drenurilor absorbante orizontale ; 
-20 drenuri verticale; 
-un dren vertical de evacuare. 
Lucrările propuse vor reduce în întregime băltirea apelor la suprafață și 

se va evacua rapid apa din profilul geotehnic 0,00m -2,5 m în perioadele cu 
exces de precipitații. 

Executarea lucrărilor de drenaj nu vor afecta integritatea și stabilitatea 
construcțiilor și a rețelelor de circulație riverane. 

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

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

 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 



 

 

 
 
 
 
                         ROMANIA 
                    JUDETUL BUZAU                                             
                   MUNICIPIUL BUZAU                                       
       Serviciul Investiții, Achiziții Publice 
                Nr.1600 /16.01.2018 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a  

indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice 
„Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta 

Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău” 
 

 
Cimitirul Eroilor din municipiul Buzău se confruntă în fiecare an cu 

fenomenul de stagnare (băltire) a apei în incintă. 
În vederea rezolvării acestei probleme, a fost întocmit un studiu de 

fezabilitate prin care  s-au stabilit soluțiile tehnice de evacuare a apei subterane 
în exces, în vederea punerii în siguranță a construcțiilor din incinta Cimitirului 
(biserica, monumentele și mormintele). 

Prin proiect se propune reabilitarea cimitirului prin evacuarea excesului 
de umiditate în perioadele ploioase, astfel ca acesta să funcționeze în condiții de 
siguranță și la parametri optimi. 

Lucrările propuse prin acest studiu sunt: 
-executarea unor lucrări de drenaj orizontal; 
-executarea lucrărilor de drenaj vertical. 
Lucrările propuse vor reduce în întregime băltirea apelor la suprafață , 

apa evacuându-se  rapid din profilul geotehnic 0,00m -2,5 m în perioadele cu 
exces de precipitații. 

Executarea lucrărilor de drenaj nu vor afecta integritatea și stabilitatea 
construcțiilor și a rețelelor de circulație riverane. 

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile 
bugetului local, precum și alte fonduri legal constituite, 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, 
Aurelia Turcoman 


