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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

HOTĂRÂRE  

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.282/21.10.2019 PENTRU APROBAREA 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  

„Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public 

din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

 

 

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

Având în vedere:  

- referatul Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 482/CLM/11.12.2019, prin 

care se propune aprobarea proiectului si a cheltuielilor pentru „Modernizarea și creșterea 

gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău” COD 

SMIS 128610; 

- raportul Serv. Elaborare, Dezvoltare si Implementare Proiecte nr.151899 /11.12.2019;  

- 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 Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est nr.38397/10.12.2019 si 

nr.31545/DIPOR/10.12.2019 privind actualizarea bugetului cererii de finantare pentru 

proiectul „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului 

public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610;  

-  prevederile Ordinului 2522/22.03.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului 

Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numarul 

POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de Mobilitate urbană durabilă, 

aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru Fonduri europene nr.3729/2017. 
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În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), 

alin. (7), lit. i), lit.k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,     

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

ART 1. Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 282/21.10.2019 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al 

transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 Axa prioritară 4, Prioritatea 

de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea 

emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă, după cum urmează: 

(1).  Se modifică ART 3. și va avea următorul cuprins: 

- Valoarea totală eligiblilă: 19.561.278,06 lei 

- Valoare TVA neeligibil aferent activitatilor eligibile: 1.770.420,00 lei 

- Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 

167.953,11 lei/0,78% 

- Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii 

incluse în proiect (în lei şi %): 391.225,56 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al 

transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 

 

ART 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
282/21.10.2019 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 
„Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din 
municipiul Buzău” COD SMIS 128610 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv 
specific 4.1, Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, raman neschimbate. 

 

ART 3. Se împuternicește dl. Constantin Toma, Primar al Municipiului Buzău să 

semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Unității Administrativ 

Teritoriale Buzău. 

 

   ART 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Buzău în 

vederea ducerii sale la îndeplinire: 
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- Primarulului Municipiului Buzau 

- Serviciului Elaborare, Dezvoltare si Implementare Proiecte 

 

   ART 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

Consiliului Local al Municipiului Buzau şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Municipiului 

Buzau. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuț Sorin Apostu 

  
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
Elena Camelia Toma  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 12 decembrie 2019  

Nr. 341  

 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa 

din data de 12 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. a) și 

d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

un număr de 23 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 

consilieri în funcţie și 23 consilieri prezenţi la ședinţă. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR – 

Nr. 482/CLM/11.12.2019 

 

                     

R E F E R A T  

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.282/21.10.2019 PENTRU APROBAREA 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  

 

„Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public 

din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

 

  

Avand in vedere adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 

nr.38397/10.12.2019 si nr.31545/DIPOR/10.12.2019 pentru proiectul „Modernizarea și 

creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul 

Buzău” COD SMIS 128610, ca urmare a verificarii documentatiei de contractare de 

catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin care se solicita 

reviziurea unor sectiuni din Cererea de Finantare este necesara modificarea si 

completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.282/21.10.2019 privind 

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de acesta prin actualizarea bugetului 

proiectului, astfel: 

- Valoarea totală eligiblilă: 19.561.278,06 lei 

- Valoare TVA neeligibil aferent activitatilor eligibile: 1.770.420,00 lei 

- Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 

167.953,11 lei/0,78% 

- Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii 

incluse în proiect (în lei şi %): 391.225,56 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al 

transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 
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      În vederea depunerii documentelor la faza de contractare 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 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programul Operaţional Regional 2014-2020 

  
Ghidul Solicitantului – Condițíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1  

Model_J 

 
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 151.899/11.12.2019 

  

  

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

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.282/21.10.2019 PENTRU APROBAREA 

PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  

 

„Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public 

din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

 

 

Proiectul „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al 

transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 face parte din proiectele 

prioritare și complementare obligatorii depuse de UAT Municipiul Buzău conform 

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. 

Avand in vedere adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 

nr.38397/10.12.2019 si nr.31545/DIPOR/10.12.2019 pentru proiectul „Modernizarea și 

creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul 

Buzău” COD SMIS 128610, ca urmare a verificarii documentatiei de contractare de catre 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin care se solicita reviziurea 

unor sectiuni din Cererea de Finantare este necesara modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.282/21.10.2019 privind aprobarea proiectului si a 

cheltuielilor legate de acesta prin actualizarea bugetului proiectului, astfel: 

- Valoarea totală eligiblilă: 19.561.278,06 lei 

- Valoare TVA neeligibil aferent activitatilor eligibile: 1.770.420,00 lei 
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- Valoarea corespunzătoare activităţilor neeligibile proprii din proiect (în lei şi %): 

167.953,11 lei/0,78% 

- Valoarea contribuţiei partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităţilor proprii 

incluse în proiect (în lei şi %): 391.225,56 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al 

transportului public din municipiul Buzău” COD SMIS 128610 

      În vederea depunerii documentelor la faza de contractare conform Ghidului 

Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul 

Buzău la implementarea obiectivului de investiții. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


