
   ROMANIA         

JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZARNESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E  
 

Privind aprobarea investitiei “Modernizarea Serviciului Public de Salubrizare prin 
achizitia de dotari specifice”, ce urmeaza a  fi depus spre finantare pe  Sub-

masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de 
dezvoltare locala” prin P.N.D.R.” 
     

Consiliul Local al comunei Zarnesti, judetul Buzau 
    Avand in vedere: 
   - expunerea de motive a primarului comunei inregistrata sub nr.2246/2019; 

  - referatul compartimentului juridic, resurse umane, achizitii publice  inregistrat 
sub nr. 2260/2019; 

    - raportul comisiei de specilitate din cadrul Consiliului Local; 
     -prevederile Legii 273/2006/privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

    – Investitii prin Programul National de Dezvoltare Regionala – LEADER - 
Masura 19 “Sprijin pentru dezvoltarea locala LEADER” - Sub-Masura 19.2 –

Actiuni in strategia de dezvoltare locala 
  - prevederile  art. 120, 121 alin(1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
     -  prevederile art.36 alin.(2) lit. b) si d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
     In temeiul prevederilor  art. 45, art.115(1)lit.”b”. din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,                                              

                                              H O T A R A S T E 

 

    Art.1.(1)Se aproba implementarea proiectului Modernizarea Serviciului Public 
de Salubrizare prin achizitia de dotari specifice ”, ce urmeaza a  fi depus spre 

finantare pe  Sub-masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in 
cadrul strategiei de dezvoltare locala” prin P.N.D.R.” 
 

   (2)Valoarea investitiei:     5.261,00Euro din care: 
          consultanta                 263,05Euro 

     achizitie containere        4.997,95Euro                                                
    Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru 
perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul 

National de Dezvoltare Rurala – P.N.D.R., potrivit legii. 
    Art.3. Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile 

necesare acoperirii chletuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de 
minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului. 
   Art.4. Investitia deserveste populatia din comuna Zarnesti, aprox. 5400 

persoane. 
   Art.5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in 
dubla sa calitate si de ordonator de credite, sau administratorul public al 

comunei. 



   Art.6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul 

comunei.  
   Art.7.Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si institutiilor 

interesate prezenta hotarare. 

                                    
                                     Presedinte de sedinta, 

                                             Consilier, 
                                       Anghelescu  Valeriu  

Nr.                                                                                                     
Zarnesti                                                                    
                                                                                           Contrasemneaza,    

                                                                                                  Secretar, 
                                                                                        Baltateanu Argentina  
  
 
 Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in sedinta din 

18.04.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei 

publice locale, rep., cu un numar de _____voturi pentru, ______abtinere si _____voturi impotriva, 

din totalul de 14 consilieri in functie si _____consilieri prezenti la sedinta” 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ROMANIA 

   COMUNA ZARNESTI 
      JUDETUL  BUZAU  

       Compartiment Juridic, Resurse  
         Umane si Achizitii publice       
       

       Nr.2246/12.04.2019 
 

                                  EXPUNERE DE MOTIVE   
 

Privind aprobarea investitiei “Modernizarea Serviciului Public de Salubrizare prin 

achizitia de dotari specifice ”   
   

     Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 67 

din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, actualizata, in vederea  

rezolvarii problemelor comunitatii, propun adoptarea proiectului de hotarare in 

forma propusa. 

    Proiectul de hotarare, se constituie intr-un suport informativ complex pentru 

intocmirea proiectelor, conform Fisei Masurii M1/6B din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locala 2014-2020 a teritoriului G.A.L., Asociatia Consortiul pentru 

Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului-Buzau. 

     Ghidul solicitantului, vine in completarea prevederilor legale, prezentand 

regulile pentru pregatirea, intocmirea si depunerea proiectului de investitii, 

precum si modalitatea de selectie, aprobare si derulare a proiectului. De 

asemenea, contine lista indicativa a tipurile de investitii pentru care se acorda 

fonduri nerambursabile, documentele, avizele si acordurile pe care trebuie sa le 

prezentam, modelul Cererii de Finantare, al Studiului de Fezabilitate si al 

Memoriului Justificativ, ale Contractului de Finantare, precum si alte informatii 

utile realizarii proiectului si completarii corecte a documentelor. 

                                              Primar, 

                                        Lazar Alexandru  
                   
 

 

 

 

 

 

 

           ROMANIA 

   COMUNA ZARNESTI 



   JUDETUL  BUZAU  

  Compartiment Juridic, Resure   Umane  
         si Achizitii publice       

 Nr.2260/12.04.2019 
       

                                           R A P O R T    

 
Privind aprobarea investitiei “Modernizarea Serviciului Public de Salubrizare prin 

achizitia de dotari specifice ”   
     Potrivit prev. art. 44(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, “Proiectele de 

hotarari, inscrise pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local, nu pot fi 

dezbatute, daca nu  sunt insotite de raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialiotate al primarului, care este elaborat in termen de 

30 de zile de la inregistrarea proiectului”, motiv pentru care se depune prezentul, 

tinand cont de prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si de prevederile sub-masurii 19.2 “Sprijin 

pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala”. 

    Proiectul de hotarare, se constituie intr-un suport informativ complex pentru 

intocmirea proiectelor, conform Fisei Masurii M1/6B din cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locala 2014-2020 a teritoriului GAL Asociatia Consortiul pentru 

Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului-Buzau. 

     Ghidul solicitantului, vine in completarea prevederilor legale, prezentand 

regulile pentru pregatirea, intocmirea si deounerea proiectului de investitii, 

precum si modalitatea de selectie, aprobare si derulare a proiectului. De 

asemenea, contine lista indicativa a tipurile de investitii pentru care se acorda 

fonduri nerambursabile, documentele, avizele si acordurile pe care trebuie sa le 

prezentam, modelul Cererii de Finantare, al Studiului de Fezabilitate si al 

Memoriului Justificativ, ale Contractului de Finantare, precum si alte informatii 

utile realizarii proiectului si completarii corecte a documentelor. 

     Din aceste considerente, compartimentul de specialitate, propune adoptarea 

proiectului de hotarare privind aprobarea oportunitatii si necesitatii participarii 

com. Zarnesti, la P.N.D.L.2014-2020, cu diferite proiecte de investitii cu finantare 

nerambursabila, in forma pezentata de initiator.  

                                            Intocmit, 
                                           Inspector,  


