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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea  studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului  de investitii publice 
” Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu” 

 
          

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în sedintă 
ordinară: 
         Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
numărul  326/CLM/23.10.2018, prin care se propune aprobarea  studiului de 
fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice 
”Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu”; 
         - raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr. 31.059/2018; 

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

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

- avizul nr.55/23.10.2018 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - 
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) si alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 
115, alin (1), lit. b) si art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale ,  republicată,  

 
H O T Ă R Ă S T E : 

 
   Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului  de investitii publice 

”Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu”, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii 
publice ” Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu”, 
prevăzuti 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 Investitii, 
Achizitii Publice si Serviciului Buget Finante, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuț - Sorin Apostu 

 
 
 
 
 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ :                                                                                                                                                                           
                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                         Eduard Pistol                                                                   
 
 

 
 

Buzău,  31 octombrie 2018 
Nr. 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 31 octombrie 2018 cu respectarea prevederilor art.45, 
alin.(1), din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată şi 
actualizată, cu un număr de 15 voturi pentru, 2 abţineri, şi  5 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                        
                                                                       ANEXA  NR. 2 
                                               la Hotărârea nr. 249  din  31 octombrie 2018 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

” Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu” 
 
                                                   
 

   
           Valoarea totală a investitiei :    169.461,569  lei , cu TVA                

  
    din care: constructii-montaj :        11.057,718 lei , cu TVA              
 
 

 Durata de execuție                           3 luni  
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- P R I M A R - 
                                       Nr.326/CLM/23.10.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a   

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice 
” Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu” 

 
 

În cadrul Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, 
științifice și artistice dedicate aniversării  Centenarului României, în anul 2018 
UAT Municipiul Buzau a prevăzut și realizarea unei statui reprezentând bustul 
scriitorului Vasile Voiculescu, cel mai mare scriitor buzoian,  considerat între 
primii cinci scriitori români din toate timpurile, luptător cu arma în mână în 
primul război mondial. 

Statuia va fi amplasată în Parcul din spatele Palatului Comunal, care 
va primi ulterior numele ”Parcul Vasile Voiculescu”. 

Statuia va reprezenta bustul scriitorului Vasile Voiculescu, va fi 
executată din bronz, în tehnica ceară pierdută, înălţimea va fi de aprox. 95-
100 cm şi va fi amplasată pe un soclu din beton armat placat cu piatră 
naturală ”Vratza”, cu înălţimea de aproximativ 190 cm. Fundația se va 
executa din beton armat. 

Pe soclul monumentului se va inscripţiona numele scriitorului. 
În jurul monumentului se va executa o mică platformă betonată și 

dalată (dale de beton colorat în masă), de 9 mp și două trotuare dalate, cu 
legătură la trotuarele existente în parc. 

În fața statuii, la maxim 5 m lateral stânga-față și lateral dreapta-față , 
vor fi poziționate 2 reflectoare pentru iluminatul statuii pe timpul nopții, 
racordate la rețeaua electrică existentă în zonă.  

Finanțarea obiectivului de investiții menționat se va face din fondurile 
bugetului local, precum si 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 Investitii, Achizitii Publice 
                Nr. 31.059/22.10.2018 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a  
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice 

” Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu” 
 

Având în vedere importanța pe care o are scriitorul Vasile Voiculescu 
pentru literatura României și universale, dar și pentru municipiul Buzău, 
administrația publică locală a considerat oportun ca, în cadrul Programului 
proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice 
dedicate aniversării  Centenarului României, în anul 2018, să cuprindă și 
realizarea statuii bustului marelui scriitor, considerat între primii cinci scriitori 
români din toate timpurile, luptător cu arma în mână în primul război mondial. 

Conform studiului de fezabilitate întocmit, statuia va fi amplasată în 
Parcul din spatele Palatului Comunal, care va primi ulterior numele ”Parcul 
Vasile Voiculescu”. 

Statuia va reprezenta bustul scriitorului Vasile Voiculescu, va fi 
executată din bronz, în tehnica ceară pierdută, înălţimea va fi de aprox. 95-
100 cm şi va fi amplasată pe un soclu din beton armat placat cu piatră 
naturală ”Vratza”, cu înălţimea de aproximativ 190 cm.Fundația se va executa 
din beton armat. 

Pe soclul monumentului se va inscripţiona numele scriitorului. 
În jurul monumentului se va executa o mică platformă betonată și 

dalată (dale de beton colorat în masă), de 9 mp și două trotuare dalate-cu 
legătură la trotuarele existente în parc. 

În fața statuii , la maxim 5 m lateral stânga-față și lateral dreapta-față , 
vor fi poziționate 2 reflectoare pentru iluminatul statuii pe timpul nopții, 
racordate la rețeaua electric existent în zonă.  

Finanțarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile 
bugetului local, precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de 
investitii 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. 

 
 

Sef Serviciu , 
Aurelia Turcoman 


