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H O T Ă R Â R E 
DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL 

PROIECTULUI:  
„LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT” 

Cod proiect : 1E-INFRASTRUCTURAXXX  
 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă extraordinară: 
 Având în vedere: 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
407/CLM/28.10.2019; 

- raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 
131173/28.10.2019; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – 
financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea 
si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun MFP-CNSP nr.2023/173/2019 cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

În temeiul art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 1, art. 129, alin. (1), alin. 
(2), lit. b), alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. 
cc), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. – Se aproba contractul de finantare nr. 104/24.10.2019 al 

proiectului  „LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE 
TRANSPORT”, COD PROIECT 1E-INFRASTRUCTURAXXX, in valoare 
totala de 150.000.000 lei care se restituie anual pe o perioada de 20 ani. 

  
Art. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Buzău să semneze 

în numele și pentru Municipiul Buzău toate documentele necesare 
obținerii și derulării finanțării. 

 
 



 
Art. 3 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei 

Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier Vasile Murguleț  
 
 
 
 
 
 
                                                                 

                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 
                        SECRETAR GENERAL AL  MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                     CU ATRIBUTII  DELEGATE                                                
                                        Elena Camelia Toma                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buzău, 31 octombrie 2019 
Nr. 312 

 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședinţa din data de 31 octombrie 2019, cu respectarea 
prevederilor art. 139, alin. (3), lit. b), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 17 voturi pentru, 
3 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie 
și 20 consilieri prezenţi la ședinţă. 
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- PRIMAR- 
Nr. 407/CLM/28.10.2019 

 
 
 

R E F E R A T 
la proiectul de hotărâre privind  

APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL 
PROIECTULUI:  

„LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT” 
Cod proiect : 1E-INFRASTRUCTURAXXX  

 
 
Administrația publică a municipiului Buzău, în conformitate cu mandatul 

primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, 
are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a comunității locale și 
asigurarea către toți membrii comunității locale de servicii publice de calitate.   

Conform art 1 alin 1 si 2 din OUG 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu 
modificarile si completarile ulterioare se înfiinţează Fondul de Dezvoltare şi 
Investiţii, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică, gestionat de 
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), printr-un cont de 
disponibil.  

Fondul se utilizează pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare, care 
cuprind investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, ale 
unităţiilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, în diverse domenii prioritare.  

Conform art 5 din OUG 114/2018 Municipiul Buzau a depus cererea   de 
solicitare a finantarii inregistrata la Comisia Nationala de Stategie si Prognoza 
sub numarul 2365/CNSP/12.06.2019 pentru „LUCRARI INTRETINERE 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT-STRAZI, TROTUARE, PARCARI . 

In urma acordului favorabil s-a incheiat contractul de finantare 
nr.104/24.10.2019. 

Pentru cele de mai sus, în vederea asigurării sumelor necesare realizării 
obiectivelor prioritare de intretinere a infrastructurii de transport – strazi, 
trotuare, parcari, obiective strategice pentru care bugetul local nu dispune în 
prezent de fondurile necesare, în vederea asigurării unei utilizări eficiente a 
resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor de finanțare, se propune 
aprobarea Proiectului de Hotărâre privind APROBAREA CONTRACTULUI 
DE FINANTARE DIN CADRUL PROIECTULUI: „LUCRARI INTRETINERE 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT” Cod proiect: 1E-
INFRASTRUCTURAXXX  
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Direcţia Economică  

Nr. 131173/28.10.2019 
 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  

APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL 
PROIECTULUI:  

„LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT” 
Cod proiect : 1E-INFRASTRUCTURAXXX  

 
Administrația publică a municipiului Buzău, în conformitate cu 

mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de 
legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării 
durabile a comunității locale și asigurarea către toți membrii comunității 
locale de servicii publice de calitate.   

Conform art 1 alin 1 si 2 din OUG 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene cu modificarile si completarile ulterioare se înfiinţează Fondul de 
Dezvoltare şi Investiţii, denumit în continuare Fond, fără personalitate 
juridică, gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 
(CNSP), printr-un cont de disponibil.  

Fondul se utilizează pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare, 
care cuprind investiţii sau lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, ale 
unităţiilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în diverse domenii prioritare.  

Conform art 5 din OUG 114/2018 Municipiul Buzau a depus 
cererea   de solicitare a finantarii inregistrata la Comisia Nationala de 
Stategie si Prognoza sub numarul 2365/CNSP/12.06.2019 pentru 
„LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT-
STRAZI, TROTUARE, PARCARI . 

In urma acordului favorabil s-a incheiat contractul de finantare 
nr.104/24.10.2019. 

Valoarea contractului de finantare este in suma de 150.000.000 lei. 
Acesta se ramburseaza pe o perioada de 20 ani in rate egale anuale de 
7.500.000 lei. 

Pentru cele de mai sus, în vederea asigurării sumelor necesare 
realizării obiectivelor prioritare de intretinere a infrastructurii de transport 
– strazi, trotuare, parcari, obiective strategice pentru care bugetul local 
nu dispune în prezent de fondurile necesare, în vederea asigurării unei 
utilizări eficiente a resurselor financiare și pentru minimizarea costurilor 
de finanțare, se propune aprobarea Proiectului de Hotărâre privind 
APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL 
PROIECTULUI: „LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE 
TRANSPORT” Cod proiect : 1E-INFRASTRUCTURAXXX  



 
 
Director Executiv     Director Executiv Adjunct                                          
Vasile Laurentiu     Mariana Daniela Gogea 
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