ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții publice
„Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor din
municipiului 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 139/CLM/19.03.2018, prin care se propune aprobarea studiului
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor
din municipiului Buzău”;
- raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 11696 /17.04.2018;
- 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. 44/2018 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,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții publice „Construcție monumente
funerare în Cimitirul Eroilor din municipiului Buzău”, conform anexei nr.
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor
din municipiului 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, precum și alte fonduri legal constituite,
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 George - Aurelian Vlad

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU ,
Eduard Pistol

Buzău, 26 aprilie 2018
Nr.89

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 26 aprilie 2018 cu respectarea prevederilor
art.45, alin.(1), 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 NR. 2
la Hotărârea nr. 89 din 26 aprilie 2018
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
„„Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor
din municipiului Buzău”

 Valoarea totală a investiției :
din care: construcții-montaj :
monumente
:
 Durata de execuție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier George - Aurelian Vlad

363.929,95 lei , cu TVA
10.375,13 lei , cu TVA
292.740,00 lei , cu TVA
2 luni

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 139/CLM/19.04.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice
„Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor din municipiului
Buzău”

Cimitirul Eroilor din municipiul Buzau este cel mai mare din Romania
si al doilea din Europa. Cimitirul Eroilor oglindeste sacrificiul miilor de romani
care si-au dat viata pentru libertatea si demnitatea neamului romanesc.
Cimitirul Eroilor din Buzau adaposteste 9653 de eroi necunoscuti din
ambele tabere beligerante, Antanta si Puterile Centrale, ceea ce face ca la
Buzau sa fie cel mai mare cimitir al eroilor din Romania si unul dintre cele
mai importante cimitire cu eroi necunoscuti din Europa. Aici si-au gasit
odihna 8001 militari romani, 753 militari germani, 744 militari austro- ungari,
136 militari rusi si bulgari, 14 militari turci si 5 militari italieni, care au luptat in
Prima Conflagratie Mondiala
Avand in vedere comemorarea pe 17 mai 2018, a celor 9653 de eroi
ingropati in Cimitirul Eroilor, autoritatea publică locală a dorit sa construiasca
2 monumente funerare noi :
- Monument funerar - 1877;
- Monument funerar - Carte deschisa
În acest sens , a fost întocmit un studiu de fezabilitate care prezinta
caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici ai investitiei, prin
care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a
cheltuielilor materiale. Construirea efectiva a monumentelor funerare si
Monument funerar - Carte deschisa consta in:
- Realizare 2 monumente funerare

Monument funerar - 1877

Monument funerar - Carte deschisa
- Construirea unor fundatii din beton armat pe care se vor aseza
monumentele funerare.
- Construirea a unui acces pietonal catre statuie ;
La alegerea amplasamentului pentru cele 2 Monumente Funerare in
incinta Cimitirul Eroilor s-a tinut cont de sistematizarea verticala a parcului,
alegand pentru amplasarea statuii o zona mai ridicata a terenului.

Monumentul funerar Cartea deschisa va fi amplasat in sudul Domului din
Cimitirul Eroilor iar Monumentul funerar 1877 in sudul cimitirului .
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
hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată .
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Serviciul Investiții, Achiziții Publice
Nr.11.696/2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice
„Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor din
municipiului Buzău”

Cimitirul Eroilor din municipiul Buzau este cel mai mare din Romania
si al doilea din Europa. Cimitirul Eroilor oglindeste sacrificiul miilor de romani
care si-au dat viata pentru libertatea si demnitatea neamului romanesc.
Cimitirul Eroilor din Buzau adaposteste 9653 de eroi necunoscuti din
ambele tabere beligerante, Antanta si Puterile Centrale, ceea ce face ca la
Buzau sa fie cel mai mare cimitir al eroilor din Romania si unul dintre cele
mai importante cimitire cu eroi necunoscuti din Europa. Aici si-au gasit
odihna 8001 militari romani, 753 militari germani, 744 militari austro- ungari,
136 militari rusi si bulgari, 14 militari turci si 5 militari italieni, care au luptat in
Prima Conflagratie Mondiala
Avand in vedere comemorarea pe 17 mai 2018, a celor 9653 de eroi
ingropati in Cimitirul Eroilor, autoritatea publică locală a dorit sa construiasca
2 monumente funerare noi :
- Monument funerar - 1877;
- Monument funerar - Carte deschisa
În acest sens , a fost întocmit un studiu de fezabilitate care prezinta
caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici ai investitiei, prin
care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a
cheltuielilor materiale. Construirea efectiva a monumentelor funerare constă
în :
-Realizarea a 2 monumente funerare :
-Monument funerar - 1877;
-Monument funerar - Carte deschisa
-Construirea unor fundatii din beton armat pe care se vor aseza
monumentele funerare.
-Construirea a unui acces pietonal catre statuie.

La alegerea amplasamentului pentru cele 2 Monumente Funerare in
incinta Cimitirul Eroilor s-a tinut cont de sistematizarea verticala a parcului,
alegand pentru amplasarea statuii o zona mai ridicata a terenului. Monumentul
funerar Cartea deschisa va fi amplasat in sudul Domului din Cimitirul Eroilor , iar
Monumentul funerar 1877 in sudul cimitirului .
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 ,
Aurelia Turcoman

