
  ROMÂNIA 
      JUDEŢUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 
   - CONSILIUL LOCAL - 

 
 
                PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 310 din data de 30.09.2019 

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Buzau și a 
participării Consiliului Local al UAT Buzau la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020 

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

extraordinară;  
Având in vedere: 
- adresa nr. 923/26.09.2019 A Companiei de Apă Buzău, înregistrată la 

Primăria Municipiului Buzău la nr. 117.109/30.09.2019; 
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

361/CLM/30.09.2019; 
- raportul de specialitate comun nr. 117.318/30.09.2019 al Direcției 

Economice și Serviciului Investiții Achiziții Publice; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- Avizul nr. F920/26.09.2019 al Consiliului Tehnico-Economic;  
- Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău 2008 nr. 

18/26.09.2019 privind avizarea privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE 
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului; 

- prevederile art. 16, alin. 3, lit. c și d, coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzau ADI 2008.  

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b), d) și e) și alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. 
n), alin. (9), lit. a) și c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. f) și g), 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 din valoarea totală a Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în 
perioada 2014 – 2020, valoarea investițiilor aferente UAT Buzau în sumă totală 
de 75.079,589 mii Euro fara TVA (preturi curente) / 70.845,982 mii Euro fara 
TVA (preturi constante), reprezentând cheltuieli eligibile. 

 
 



 
Art.2.- Se aprobă participarea Consiliului Local al UAT Buzau la 

cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020, cu suma totală de 
1.411.496 Euro fara TVA (preturi curente) /1.331.904 Euro fara TVA (preturi 
constante), reprezentand contributia proprie, in procent de 2% din necesarul de 
finantare. 

Art.3.- Cofinanțarea va fi eșalonată astfel: 
Anul 2020 – 25% 
Anul 2021 – 30% 
Anul 2022 – 30% 
Anul 2023 – 15%. 
Art. 3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcția Economică 

și ADI Buzău 2008, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
     INIȚIATOR 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Constantin Toma 

        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
                
                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                         Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ROMÂNIA 
       JUDETUL BUZĂU 

       MUNICIPIUL BUZĂU 
      - P R I M A R - 

Nr. 361/CLM/30.09.2019 
 
 
 

R E F E R A T 
privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Buzau și a 

participării Consiliului Local al UAT Buzau la cofinanțarea 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020 

 
 
 

            În conformitate cu prevederile punctului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a 
proiectelor noi finanțate prin O.S. 3.2 din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea 
infrastructurii integrate de apă și apă uzată – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor, sursele de finanțare se asigură după cum urmează: 
 
6% contributia Companiei de Apa (rata non- Funding Gap), iar diferenta din 
total finantare, astfel: 
 
85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local din 
necesarul de finantare (Funding Gap).  
 
  În acest sens,  Planul financiar al proiectului a fost elaborat după urmează: 
- Cheltuielile aferente implementării proiectului includ atât costuri eligibile cât și 
neeligibile-TVA 
- Pe baza ratei Necesarului de Finanțare (rata Funding Gap), cheltuielile 
eligibile sunt împârțite între cheltuieli eligibile finanțate din fonduri europene și 
naționale (Funding Gap) și cheltuieli eligibile ce nu se finanțează din fonduri 
nerambursabile (non-Funding Gap) 
- Cheltuielile eligibile finanțate din fonduri publice au fost împărțite astfel: 
 85% din fonduri structurale 
 13% din bugetul de stat 
 2% din bugetul local 

- Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate 100% de către operator. 
 
 Suma aferentă cofinanțării va fi prevăzută și suportată din bugetul local al  
municipiului Buzău, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului. 
       Luând în considerare cele de mai sus, prevederile art.  44 alin. (1) și ale 
art.  45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  precum și faptul că, în conformitate cu prevederile 
Ghidului solicitantului, pentru aprobarea proiectului Cererea de finanțare trebuie 
să aibe anexate inclusiv documente privind  dovada cofinanțarea proiectului, 
respectiv HCL privind aprobarea cofinanțării proiectului (anexa 2 la Ghidul 



solicitantului OS 3.2). 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Direcția Economică 

Serviciul Investiții, Achiziții Publice 
Nr. 117.318/30.09.2019 

 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  COMUN 

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Buzau și a 
participării Consiliului Local al UAT Buzau la cofinanțarea 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020 

 
 
 

            În conformitate cu prevederile punctului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a 
proiectelor noi finanțate prin O.S. 3.2 din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea 
infrastructurii integrate de apă și apă uzată – Condiții specifice de accesare a 
fondurilor, sursele de finanțare se asigură după cum urmează: 
 
6% contributia Companiei de Apa (rata non- Funding Gap), iar diferenta din 
total finantare, astfel: 
 
85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local din 
necesarul de finantare (Funding Gap).  
 
  În acest sens,  Planul financiar al proiectului a fost elaborat după urmează: 
- Cheltuielile aferente implementării proiectului includ atât costuri eligibile cât și 
neeligibile-TVA 
- Pe baza ratei Necesarului de Finanțare (rata Funding Gap), cheltuielile 
eligibile sunt împârțite între cheltuieli eligibile finanțate din fonduri europene și 
naționale (Funding Gap) și cheltuieli eligibile ce nu se finanțează din fonduri 
nerambursabile (non-Funding Gap) 
- Cheltuielile eligibile finanțate din fonduri publice au fost împărțite astfel: 
 85% din fonduri structurale 
 13% din bugetul de stat 
 2% din bugetul local 

- Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate 100% de către operator. 
 
 Suma aferentă cofinanțării va fi prevăzută și suportată din bugetul local al  
municipiului Buzău, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului. 
       Luând în considerare cele de mai sus, prevederile art.  44 alin. (1) și ale 
art.  45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  precum și faptul că, în conformitate cu prevederile 
Ghidului solicitantului, pentru aprobarea proiectului Cererea de finanțare trebuie 



să aibe anexate inclusiv documente privind  dovada cofinanțarea proiectului, 
respectiv HCL privind aprobarea cofinanțării proiectului (anexa 2 la Ghidul 
solicitantului OS 3.2). 

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

 

Director Economic Adjunct, 

Daniela Gogea 

 

 

 

 

Serviciului Investiții, Achiziții Publice, 

Aurelia Turcoman 

 

 


