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   ROMÂNIA 
 JUDEŢUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                       -CONSILIUL LOCAL- 
 

HOTĂRÂRE 

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU 

„Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția și 
dotarea unei noi creșe în Buzău” COD SMIS 129523 

Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 

Apel de proiecte nr: POR/296/4/4/ Creșterea calității infrastructurii în vederea 
asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe 

piața forței de muncă 

 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;   

Având în vedere:  

- referatul Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 377/CLM/14.10.2019, 
prin care se propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor pentru „Creșterea calității 
serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția prin constructia si 
dotarea unei noi crese in Buzau” COD SMIS 129523; 

- raportul Serv. Elaborare, Dezvoltare si Implementare Proiecte 
nr.123.129/11.10.2019;  

- HCL nr. 183/30.06.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană a Municipiului Buzău 2016-2023”  

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

- adresa Nr. 28379/25.09.2019/Nr. 23003/DIPOR/ 25.09.2019 a OI POR Regiunea 
Sud-Est de demarare a etapei precontractuale pentru proiectul „„Creșterea calității 
serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția prin constructia si 
dotarea unei noi crese in Buzau” COD SMIS 129523;  

-  Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
apelurilor de proiecte proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4,  Obiectivul 
specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la 
educaţie timpurie și sprijinirea participării parinților pe piața forței de muncă. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), 
alin. (7), lit. a), lit.b) și k), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,     



Programul Operaţional Regional 2014-2020 

  
 

Ghidul Solicitantului – Condițíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.4/4.4/1  
 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea 
educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” 
COD SMIS 129523 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/296/4/4/ 
Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație 
timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. 

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea calității serviciilor sociale 
și asigurarea educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei noi crese 
in Buzau” COD SMIS 129523 în cuantum de 5.498.698,45 lei (inclusiv TVA). 

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 3.747.237,97 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35.029,21 lei, reprezentând cofinanțarea 
proiectului „„Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin 
construcția prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” COD SMIS 129523. 

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației 
timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” COD SMIS 
129523, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
local al Municipiului Buzău. 

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

ART 6. Se împuternicește CONSTANTIN TOMA, Primarul Municipiului Buzău să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UNITATII 
ADMINISTRATIV TERITORIALE MUNICIPIUL BUZAU. 

 

ART 7. Prezenta Hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiul Buzău în 
vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului Municipiului Buzău; 
- Serviciului Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte. 
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    ART 8. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL al 
Municipiului Buzău şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Buzău.  

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Vasile Murguleț 

  

  

 

  

CONTRASEMNEAZĂ:             

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

CU ATRIBUȚII DELEGATE, 

Elena Camelia Toma        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 21 octombrie 2019  

Nr. 281 

 

  

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa 
din data de 21 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor 139, alin. (3), lit. a) și d), 
coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 
consilieri în funcţie și 21 consilieri prezenţi la ședinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR – 

Nr. 377/CLM/14.10.2019 

 

                     

R E F E R A T  

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU 

„Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin constructia si 
dotarea unei noi crese in Buzau” COD SMIS 129523 

Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 

Apel de proiecte nr: POR/296/4/4/ Creșterea calității infrastructurii în vederea 
asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe 

piața forței de muncă 

 

Având în vedere Documentele strategice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Buzau 2016-2030, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău prin HCL nr. 102/28 aprilie 2017 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a 
Municipiului Buzău 2016-2023 aprobată prin HCL 183/30 iunie 2017, a Documentului 
Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de 
Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, in conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane 
Durabile – Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Unitatea 
Administrativ Teritorială Municipiul Buzău a depus spre finațare proiectele avizate ca 
prioritare.  

Proiectul depus spre finanțate „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea 
educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” 
COD SMIS 129523 proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4,  Obiectivul 
specific 4.4 - CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 
ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ȘI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PARINȚILOR PE 
PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ a parcurs etapele de evaluare administrativa si tehnica si 
conform adresei Nr. 28379/25.09.2019/Nr. 23003/DIPOR/ 25.09.2019 a OI POR Regiunea 
Sud-Est a fost admis in vederea depunerii documentelor de precontractare. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:   - Îmbunatatirea accesului la 
invatamantul prescolar din municipiul Buzau  prin creșterea  capacității  de  
școlarizare, respectiv prin construcţia unui nou corp de cladire in cadrul Gradinitei cu 
program prelungit Nr. 4 astfel incat sa conducă la asigurarea infrastructurii necesare 
pentru înscrierea a 54 de copii in invatamantul prescolar in municipiul Buzau; - 
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Asigurarea serviciilor de învăţământ anteprescolar si prescolar la funcţiunile unui proces 
educaţional modern, eficient şi inovator, prin achiziţionarea dotărilor prevăzute prin 
proiect, in scopul stimulării dezvoltării copilului si a incluziunii sociale, ceea ce va 
conduce la creşterea cu un număr de 54 copii, după finalizarea primului an de 
implementare a proiectului, cu aptitudini cognitive si lingvistice dezvoltate, în aşa fel 
încât să ofere şanse egale copiilor care se pregătesc pentru învăţământul prescolar; 

Valoarea totală a proiectului „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea 
educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” 
COD SMIS 129523 în cuantum de 5.498.698,45 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în 
proiect a 3.747.237,97 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
35.029,21 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea calității serviciilor 
sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei 
noi crese in Buzau” COD SMIS 129523. 

În vederea depunerii documentelor la faza de precontractare conform Ghidului 
Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul 
Buzău la implementarea obiectivului de investiții anexez  proiectul de hotărâre în 
vederea adoptării de către dvs. în forma şi conţinutul prezentat.  

  

  

P R I M A R, 

Constantin Toma 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 123.129/11.10.2019 

  

  

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E 

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU 

„Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin constructia si 
dotarea unei noi crese in Buzau” COD SMIS 129523 

Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4 

Apel de proiecte nr: POR/296/4/4/ Creșterea calității infrastructurii în vederea 
asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe 

piața forței de muncă 

 

 

Proiectul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin 
constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” COD SMIS 129523 are în vedere: 

• Creşterea nivelului de educație care determină în mare măsură activitatea 
economică și productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, pentru 
existenţa unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.  

• Asigurarea unei infrastructuri adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. 
Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a 
copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.  

• Accesul la educație cu facilitaţi de dezvoltare a aptitudinilor, contribuind la 
creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea 
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a 
învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare 
de educație. 

• Realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de 
participare a populației în învăţământul antepreşcolar. 

•  

Obiectivele specifice care se urmăresc a fi atinse prin realizarea acestei investitii  sunt: 

- Imbunatatirea accesului la invatamantul anteprescolar din municipiul Buzau  prin 
creșterea  capacității  de  școlarizare, respectiv prin constructia unei crese cu 
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grupe de anteprescolari, astfel incat sa conduca la asigurarea infrastructurii 
necesare pentru inscrierea a 48 de copii in invatamantul anteprescolar in 
municipiul Buzau ; 

- Asigurarea serviciilor de învăţământ anteprescolar si prescolar la funcţiunile unui 
proces educaţional modern, eficient şi inovator, prin achizitionarea dotarilor 
prevazute prin proiect, in scopul stimularii dezvoltarii copilului si a incluziunii 
sociale, ceea ce va conduce la cresterea cu un numar de 48 copii, dupa 
finalizarea primului an de implementare a proiectului, cu aptitutini cognitive si 
lingvistice dezvoltate, în aşa fel încât să ofere şanse egale copiilor care se 
pregătesc pentru învăţământul prescolar; 

Proiectul depus spre finanțate „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea 
educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” 
COD SMIS 129523 proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4,  Obiectivul 
specific 4.4 - CREȘTEREA CALITĂȚII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 
ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ȘI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PARINȚILOR PE 
PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ a parcurs etapele de evaluare administrativa si tehnica si 
conform adresei Nr. 28379/25.09.2019/Nr. 23003/DIPOR/ 25.09.2019 a OI POR Regiunea 
Sud-Est a fost admis in vederea depunerii documentelor de precontractare 

Valoarea totală a proiectului „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea 
educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau” 
COD SMIS 129523 în cuantum de 5.498.698,45 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în 
proiect a 3.747.237,97 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
35.029,21 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea calității serviciilor 
sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția prin constructia si dotarea unei 
noi crese in Buzau” COD SMIS 129523. 

 

În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi 
promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.  

  

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 

LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU 

 

 

 


