ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
publice „Reabilitare Stadion atletism și refacere împrejmuire teren –
b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judetul Buzău, întrunit în ședință
ordinară:
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
numărul 207/CLM/16.05.2019, prin care se propune aprobarea actualizarii
documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare Stadion atletism
si refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”;
- raportul Serviciului Investitii, Achizitii Publice nr. 59.725/2019;
- 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 si turism a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- avizul nr. 71/2019 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, cu
modificările și completările ulterioare;
- 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 administrației publice
locale, republicată,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă actualizarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții „Reabilitare Stadion atletism și refacere împrejmuire teren
–b-dul Unirii, nr. 1 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 „Reabilitare Stadion atletism și refacere împrejmuire
teren –b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”, prevăzuți în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 din
prezenta hotărâre se va face din bugetul local, conform listelor de investiții
aprobate potrivit legii.
Art.4. – Hotărârea nr. 310/2017 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventii
si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice
„Reabilitare Stadion atletism si refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii
nr.1 din municipiul Buzău” își încetează aplicabilitatea.
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, 30 mai 2019
Nr. 144

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 30 mai 2019 cu respectarea prevederilor art.
45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri, şi 0
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri
prezenţi la şedinţă.

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr. 144 din 30 mai 2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
Reabilitare Stadion atletism si refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii
nr. 1 din municipiul Buzău

 Valoarea totală a investitiei lei :

10.161.844,77

lei, inclusiv TVA

din care: constructii-montaj :
dotari
:

7.097.394,96
1.170.448,30

lei, inclusiv TVA
lei, inclusiv TVA

 Durata de executie

12 luni

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 207/CLM/16.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizarii documentatiei de
avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii „Reabilitare Stadion atletism si refacere
împrejmuire teren–b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.310/2017 a fost
aprobata documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii ”Reabilitarea Stadion atletism si refacere
imprejmuire teren-b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzau”.
Intrucât au trecut 2 ani de la întocmirea DALI , iar între timp au avut loc
modificari legislative in ceea ce priveste cresterea salariului minim pe economie
(OUG 79/2017- pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe
tara garantat in plata precum si OUG 114/2018 - instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare,modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene privind salariul
minim pentru ramura constructii, se impune actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii.
Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile
bugetului local,conform listelor de investii aprobate potrivit legii.
În sensul celor de mai sus s-a elaborat proiectul de hotărâre, cu
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al
Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU
Serviciul Investitii, Achizitii Publice
Nr. 59.725/2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru actualizarea documentatiei de avizare a
lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitii „Reabilitare Stadion atletism si refacere împrejmuire teren–
b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.310/2017 a fost
aprobata documentatia de avizare a lucrarilor de interventii și a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reabilitare Stadion atletism si
refacere imprejmuire teren - b-dul Unirii nr.1 din municipiul Buzau”.
Intrucat de la aprobarea DALI au trecut 2 ani si au avut loc modificari
legislative in ceea ce priveste cresterea salariului minim pe economie (OUG
79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in
plata precum si OUG 114/2018 prinvind instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare ,modificarea si completarea
unor acte normative si prorogarea unor termene privind salariul minim pentru
ramura constructii, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici.
Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile
bugetului local,conform listelor de investii aprobate potrivit legii.
În sensul celor de mai sus s-a elaborat proiectul 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 Investitii,
Aurelia Turcoman

