
                                                                    Nr. 37/07.12.2018 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 
Proiect de hotarare 

 
 

privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici reactualizati 
pentru obiectivul de investitie: “Retea publica de canalizare a apelor 
uzate menajere si statie de epurare in localitatile Zarnesti, Fundeni si 
Vadu-Soresti, com. Zarnesti, jud. Buzau”, in vederea derularii 
investitiei in cadrul P.N.D.L.  

 
 

    Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 
   Având în vedere : 

- expunerea  de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub   
nr. 6834/2018; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei  
com. Zarnesti inreg. sub nr.6835/2018 ;   

- Hotararea Consiliului  Local nr. 22/12.10.2017 privind   
actualizarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-
economici pentru Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere 
si statie de epurare in localitatile Zarnesti, Fundeni si Vadu-Soresti, 
com. Zarnesti, jud. Buzau”, obiectiv de interes local, finantat prin 
P.N.D.L.  

- Contractul de finantare  inreg. sub nr.2690/13.11.2017 la  
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri 
Europene, respectiv sub nr. 5422/23.11.2017  la U A T comuna 
Zarnesti, jud. Buzau; 

- Contractul de lucrari  nr.6766/04.12.2018 incheiat intre  
autoritatea contractanta Comuna Zarnesti si executantul SC ROTARY 
CONSTRUCTII SRL Bucuresti;  

- prevederile art. 44 din Legea finantelor publice locale nr.  
273/2006, cu modificarile  si completarile ulterioare;     

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013  
pentru aprobarea P.N.D.L., aprobate prin ordinul viceprim-
ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice 
nr. 1851/2013; 

- prevederile art.36 alin(2) lit.b), coroborat cu alin(4) lit.d ) din  
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 



In temeiul prevederilor  art.45alin (1),  art. 115 alin(1) lit.b)  
din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
                                     H O T A R Ă Ş T E : 
 
 
 
       Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati  
Aferenti obiectivului de investitii:“Retea publica de canalizare a apelor 
uzate menajere si statie de epurare in localitatile Zarnesti, Fundeni si 
Vadu-Soresti, com. Zarnesti, jud. Buzau”, in vederea includerii si 
finantarii investitiei in cadrul Programului National de dezvoltare 
Locala-subprogramul “Modernizarea Satului Romanesc”-domeniul  
specific   
b) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de 
canalizare si statii de epurare a apelor uzate, conform anexei care 
face parte inegranta din prezenta hotarare. 
      Art.2. Se aproba implementarea proiectului si suportarea de la 
bugetul local al comunei : Retea publica de canalizare a apelor uzate 
menajere si statie de epurare in localitatile Zarnesti, Fundeni si Vadu-
Soresti, com. Zarnesti, jud. Buzau a cheltuielilor neeligibile in cadrul 
Programului National de Dezvoltare Locala in limita sumei de 
762.787lei inclusiv TVA( din care 144.483 lei inclusiv TVA deja 
decontati). 
      Art.3.Primarul comunei Zarnesti, jud. Buzau, va urmari ducerea 
la indeplinire a  prevederile prezentei hotarari, informand Consiliul 
Local al com. Zarnesti, jud. Buzau, asupra modului de indeplinire.   
     Art.4. Cu data adoptarii prezentei hotarari, se modifica in 
consecinta orice prevedere contrara adoptata prin acte administrative 
anterioare. 
   Art.5.(1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si 
persoanelor interesate. 
  (2) Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va 
transmite  autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
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