
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor  

 tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice  
„Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău” 

 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară, 
         Având în vedere: 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub numărul 
331/CLM/03.09.2019; 

 - raportul Serviciului Investiții, Achizitii Publice nr. 105.189/03.09.2019; 
- 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. 75/03.09.2019 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, cu modificările și completările ulterioare.  
           În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), 
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
        Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții publice 
„Amenajare locuri de joacă 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 „Amenajare locuri de joacă din municipiul Buzău”, prevăzuți în 
anexa nr. 2 care face parte integrantă din 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 Vasile Murguleț  

 
 
 
 
 
 
 

                                     CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                                                                           
                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                     Eduard Pistol                                                                                                                                               
                                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 09 septembrie 2019  
Nr. 258 

 
 
 
 
 
 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 09 septembrie 2019 cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţinere, şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 

 

 
 

                                                                                                   ANEXA NR. 2   
                                   la Hotărârea nr. 258 din 09 septembrie 2019 

          a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

    INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE 

 
   

 „Amenajare locuri de joacă din municipiul Buzău” 
 

 
 
 
                                                   
 

 Valoarea totală a investiției :   504.002,94 lei , inclusiv TVA                
  

    din care: construcții-montaj :   304.636,00 lei , inclusiv TVA                        
 

 CAPACITATI : 
 
         -  5 locuri de joacă 
 
 
Durata de execuție : 3 luni 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- P R I M A R - 

Nr. 331/CLM/03.09.2019 
 
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 

„Amenajare locuri de joacă din municipiul Buzău” 
 

        
În prezent, în municipiul Buzău există mai multe locuri de joacă vechi, cu 

echipamente deteriorate, care prezintă risc de accidentare pentru copiii care le 
folosesc. 

În vederea reabilitării și modernizării acestora, precum și a creării unora 
noi, a fost întocmit un Studiu de fezabilitate prin care s-au prevăzut dotări cu 
echipamente de joacă, (complex de joacă, leagăne, balansoare, 
cățărătoare,etc.), echipamente de fitness, pentru cinci locuri de joacă, după 
cum urmează: 

-cartiet Micro 5-in incinta Școlii Ion Creangă 
-str. Intrarea Iazului 
-parc CEC 
-str. Penteleu 
-str. Unirii, bl. 104-105. 
Terenurile amenajate vor fi împrejmuite cu gard din lemn.    
Toate obiectele de joacă vor fi amplasate pe suprafețe din beton armat 

acoperit cu un strat final realizat din tartan cu grosime de 3 cm grosime. 
 Execuția lucrărilor proiectate vor avea influențe favorabile asupra factorilor 

de mediu, cât și din punct de vedere social, conducând la creșterea gradului de 
confort și civilizație.  

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

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

  
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

 
 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciul Investiții, Achiziții Publice 

Nr. 105.189/03.09.2019 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice 

„Amenajare locuri de joacă din municipiul Buzău” 
 

În prezent, în municipiul Buzău există mai multe locuri de joacă vechi , 
cu echipamente deteriorate , care prezintă risc de accidentare pentru copiii 
care le folosesc. 

În vederea  reabilitării și modernizării acestora, precum și a realizării 
unor noi locuri de joacă, a fost întocmit un Studiu de fezabilitate pentru cinci 
locații, respectiv:  cartiet Micro 5-in incinta Școlii Ion Creangă, str.Intrarea 
Iazului, parc CEC , str.Penteleu, str.Unirii,bl.104-105 . 

Locurile de joacă vor fi dotate cu echipamente (complex de joacă, 
leagăne, balansoare, cățărătoare,etc.) și echipamente de fitness. 

Terenurile amenajate vor fi împrejmuite cu gard din lemn . 
Toate obiectele de joacă vor fi amplasate pe suprafețe din beton armat  

acoperit cu un strat final realizat din tartan cu grosime de 3 cm grosime, 
care conferă un grad ridicat de siguranță împotriva accidentelor. 

Execuția lucrărilor proiectate va  avea influențe favorabile asupra 
factorilor de mediu și sociali, conducând la creșterea gradului de confort și 
civilizație .  

 Finantarea 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. 

 
 
 

Șef Serviciu Investiții, 
Achiziții Publice, 

Aurelia Turcoman 


