
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai 
 obiectivului  de investiţii publice  

„Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, 
C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, 

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 119/CLM/25.03.2019, prin care se propune aprobarea  actualizarii 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare 
integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” 
din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”; 
         - raportul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice nr. 35.419/25.03.2019, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

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

- Contractul de finantare nr. 2367/30631/14.11.2017 incheiat intre Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Aministrației Publice și Fondurilor Europene si UAT 
Municipiul Buzau, avand ca obiect alocarea unei finantari din bugetul ministerului 
pentru realizarea obiectivului  de investiţii publice „Reabilitare integrală 
(rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul 
Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul 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 OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene; 
        - prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale;  

- prevederile art.7, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală; 

- prevederile art. 5, lit. c), art. 6, alin. (3) şi art. 8 din Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 
1851/2013, republicată, cu modificările şi copmpletările ulterioare. 
           În temeiul art. 36,  alin. (2), lit. b) şi alin. (4), d), art. 45, alin. (2), lit. a) 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 Ş T E : 

 
          Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, 
instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” pentru Colegiul Naţional Mihai 
Eminescu, municipiul Buzău”, potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din 
prezenta hotărare. 
 Art.2. – Se aproba valoarea finală a investiţei rezultată in urma derulării 
procedurilor de achiziţii pentru obiectivului  de investiţii publice „Reabilitare 
integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” 
din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu,municipiul Buzău”, potrivit Devizului 
general din anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărare. 

Art.3. – Din valoarea totală a investiţiei, in suma de 28.955.487 lei, suma 
de 24.964.543 lei reprezintă cheltuieli eligibile care urmează a fi finanţate de la 
bugetul de stat conform Contractului de finantare incheiat intre MDRAPFE si 
municipiul Buzau, inregistrat sub numarul  2367/30631 din 14.11.2017. 

Art.4 – Consiliul Local al Municipiului Buzău se angajează să asigure 
finanțarea din bugetul local pentru categoriile de lucrări neeligibile care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală , în 
sumă de 3.990.944 lei.  
          Art.5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiţii 
Achiziţii Publice şi Serviciului Buget Finanţe, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Viorel Ion 

 
 
 
 
 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                      Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 martie 2019     
Nr. 97 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 27 martie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), li. a) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 20 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 
20 consilieri prezenţi la şedinţă.  



 

 

 
                                              ANEXA 1 

                                                      la Hotărârea nr. 97 din 27 martie 2019 
  a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

„Reabilitare integrală (rezistență, arhitectură, instalații) interior și exterior 
Corp3, C5, C6, C7” pentru Colegiul Național Mihai Eminescu, municipiul 

Buzău” 
 
 
 

 Valoarea totală a investiției :  28.955.487   lei , inclusiv TVA                
  

    din care: construcții-montaj :  26.367.247   lei, inclusiv TVA                        
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

Nr. 119/CLM/25.03.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului  de investiţii publice  
„Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior 

Corp 3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, 
municipiul Buzău” 

 
În prezent, clădirea în care funcţionează Colegiul Naţional Mihai Eminescu  

necesită lucrări de  reabilitare, modernizare şi aducerea la nivelul unor standarde 
ridicate de învăţământ. 

În acest sens, a fost întocmită documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenție cu indicatorii tehnico-economici care au fost aprobați de Consiliul 
Local al Municipiului Buzău prin Hotărârea nr.148/26.05.2017, valoarea totală a 
investiției fiind de 26.174.713 lei. 

Finanțarea  acestui obiectiv se va face cu fonduri de la bugetul de stat,   
prin  Programului Naţional de Dezvoltare Locală  în perioada 2017-2020, în baza 
Contractului de finanțare nr.2367/30631/ 14.11.2017, prin care s-a alocat suma 
de 24.964.543 lei ca finanțare din bugetul MDRAPFE.  

În urma derulării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea 
contractului de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului 
si executie lucrari  și a actualizării devizului general al obiectivului de investiții a 
rezultat o valoare de totală de 24.338.124 lei. 

Prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
prețul contractului de lucrări s-a ajustat , astfel încât , prin actualizarea devizului 
general valoarea totală a obiectivului este 28.955.487 lei. 

 In vederea finanţării acestui obiectiv cu fonduri de la bugetul de stat, se 
impune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici  .   

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din  fondurile 
bugetului local şi fonduri de la bugetul de stat , prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. 

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

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 



 

 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice 

Nr. 35.419/25.03.2019 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea  

actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului  de investiţii publice  
„Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior 

Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, 
municipiul Buzău” 

 
    

Colegiul Naţional Mihai Eminescu este o unitate de învăţământ 
emblematic la nivel regional , dar şi la nivel naţional. 

În prezent, clădirea în care funcţionează această unitate şcolară 
necesită lucrări de  reabilitare, modernizare şi aducerea la nivelul unor standarde 
ridicate de învăţământ. 

În acest sens, a fost întocmită documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenție cu indicatorii tehnico-economici care au fost aprobați de Consiliul 
Local al Municipiului Buzău prin Hotărârea nr.148/26.05.2017, valoarea totală a 
investiției fiind de 26.174.713 lei. 

În vederea finanțării  acestui obiectiv cu fonduri de la bugetul de stat,   
s-a depus documentaţia tehnico-economică la Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi  Fondurilor Europene , alocându-se finanțare în baza 
Ordinului viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice 
şi  fondurilor europene nr.3408/2017 privind aprobarea  listei obiectivelor de 
investiţii și sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală  în perioada 2017-2020. 

Astfel, a fost semnat Contractul de finanțare nr.2367/30631/ 
14.11.2017, prin care s-a alocat suma de 24.964.543 lei ca finanțare din bugetul 
MDRAPFE.  

În urma derulării procedurii de achiziție publică pentru atribuirea 
contractului de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului 
si executie lucrari  și a actualizării devizului general al obiectivului de investiții, a 
rezultat o valoare totală de 24.338.124 lei. 

Prin aplicarea prevederilor OUG nr 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 
prețul contractului de lucrări s-a ajustat, astfel încât, prin actualizarea devizului 
general valoarea totală a obiectivului este 28.955.487 lei. 

In vederea finanţării acestui obiectiv cu fonduri de la bugetul de stat, se 
impune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici.   



 

 

Finanţarea obiectivului de investiţii menţionat se va face din  fondurile 
bugetului local şi fonduri de la bugetul de stat, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, conform listelor de investiţii 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. 

 
 
 

Şef Serviciu Investiţii, 
Achiziţii Publice, 

Aurelia Turcoman 


