
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                      H O T A R A R E    
Privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: 

“Modernizare drumuri de interes local in com. Zarnesti, jud. Buzau”   
    
Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 

   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub nr. 1669/2019 ;   

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com.  

Zarnesti  inreg. sub nr.1670/2019 ;   

- indicatorii tehnici pentru investitia “Modernizare drumuri de interes local in 

com.  

Zarnesti, jud. Buzau – document  intocmit de S.C. Dani Bulding SRL Bucuresti; 

     In conformitate cu  prevederile art. 44 alin(1) din legea finantelor publice 

locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile 

art. 6 din Anexa nr.4. la Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea 

continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investititiilor 

publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si ordinul nr. 863/2008 

pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 

28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 

interventii”, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile OUG 

nr.28/2013 privind aprobarea P.N.D.L.; 

     In temeiul  prevederilor art. 45 (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 principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 
investitii  Modernizare drumuri de interes local in comuna Zarnesti, jud. Buzau, 
conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

    Art.2. Se imputerniceste d-l Lazar Alexandru, primarul comunei, sa reprezinte 
comuna Zarnesti, in relatia cu organismele finantatoare  ale proiectului si sa 



semneze contractul de finantare a investitiilor, in vederea realizarii obiectivelor de 

investitii: Modernizare drumuri de interes local in com. Zarnesti, jud. Buzau”   
    Art.3. Valoarea totala a investitiei este de 54.966.788,68lei cu TVA din care 

C+M este de 47.282.021,19lei cu TVA eligibil la bugetul de stat 53.416.352,43 lei 
cu TVA. 
- Se aproba asigurarea unei cofinantari in valoare de: 1.550.463,25lei cu  

TVA, pentru obiectivul de investitii:  Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Zarnesti, jud. Buzau. 

    Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei 
Zarnesti si  Compartimentul financiar-contabil din cadrul primariei. 
   Art.5. Prezenta poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, 

conform prevederilor Legii contenciosului-administrativ nr. 544/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
   Art.6. Prezenta  hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comn. 

Zarnesti, in termenul prevazut de lege tuturor persoanelor si institutiilor 
interesate.                            

 

 

 

 

 

                                             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 15 consilieri in functie si ______consilieri prezenti la sedinta” 
 

 
                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ANEXA LA H.C.L.  NR  

 

 
 
 Privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitie: “Modernizare drumuri de interes local in com. Zarnesti, jud. Buzau”   
 
 
    PRINCIPALII INDICATORI 
 
- Lungime totala   drum            = 34,925 km 
- Suprafata totala drum            = 173.924,71 mp  
- Rigola beton                           =   9.158,00 ml 
- Podete Dn 500                        =     360 bucati 
- Podete Dn 1000                      =      33 bucati      
- Camere de cadere                   =     393 bucati 
- Rigola carosabila                    =  10.145,00 ml 
- Fundati de parapet adancita   H =2.00 = 100,00ml 
- Parapet protectie                    = 330,00 ml 
 
  Obs. Datele au fost preluate din documentul “INDICATORII TEHNICI”  Indicatori 

tehnici pentru investitia “Modernizare drumuri de interes local in com. Zarnesti 
jud. Buzau” – intocmit de SC Dani Bulding Bucuresti”, si care constituie  Anexa 
la Raportul Comisiei de specialitate” 

 
           Primar,                                        Presedinte de sedinta, 
 

     Lazar Alexandru                               Anghelescu      Valeriu  
 

 
 
 

                                                                                         Contrasemneaza 
                                                                                               Secretar, 

 
                                                                                        Baltateanu Argentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ROMANIA 

COMUNA ZARNESTI 
JUDETUL  BUZAU  

                 PRIMAR  
       Nr. 1669/22.03.2019 
 

 
 

 
                                  EXPUNERE DE MOTIVE   
 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drumuri de interes local in com. 
Zarnesti, jud. Buzau”   
 
     
    In conformitate: 

-  prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de  

aplicare” a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-

cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum 

si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general   pentru obiective 

de investitii si lucrari de interventii”, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 44, alin(1) din legea nr. 273/2006  a finantelor publice  

locale, cu modificarile si completarile ulterioare prin care 

precizeaza”Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a 

caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum 

si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau 

garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre 

autoritatile deliberative, precum si alin(4) “Ordonatorii principali de credite, pe 

propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii 

nou sau in continuare, indiferent de sursele de finantare ori de competenta de 

aprobare a acestora, in functie de evalutia indicilor de preturi. Aceasta 

operatiune, este supusa controlului financiar preventiv propriu”. 

- Art. 120 si 121 alin(1) si (2) din constitutis Romaniei, republicata; 

- Art.8 si 9  din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg  

la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- Art.7alin(2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind  

Codul ciil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte si 

conventii; 



- Art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 

- Art.36 alin(2) lit.b)si d) din Legea administraţiei publice locale, nr.  

215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modsificarile si  

completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 9 pct. 1 din carta Europeana a Autonomiei Locala adoptata  

la Strasbourg la 15.01.1985 si ratificata prin legea nr. 199/1997; 

   Crearea si modernizarea infrastructurii rutiere locale, constituie elemente de 

baza pentru comunitatea rurala.Acestea sunt necesare pentru a asigura conditii 

de sanatate, protectia mediului, accesibilitate si in general conditii optime de trai. 

Integrarea in economia europeana este facilitata de o infrastructura de transport 

eficienta, conectata la reteua europeana de transport. Dezvoltarea si 

modernizarea infrasatructurii de transport contribuie la cresterea competitivitatii 

economice a Regiunii Sud-Est si permite dezvoltarea de noi activitati pe piata 

interna. 

   Din aceste motive am initiat proiectul de hotarare, in vederea adoptarii in forma 

prezentata.      

- art 20 si 28 din legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
                                          

                                                Primar, 
                                        Lazar Alexandru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   ROMANIA 

   COMUNA ZARNESTI 
    JUDETUL BUZAU  

           Nr. 1670/22.03.2019 
 
 

 
                                         R A P O R T    
 
 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drumuri de interes local in com. 

Zarnesti, jud. Buzau”   
 

 
 
     In  conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

     Tinand seama de: 

- prevederile Legii  nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu  

modificarile si completarile ulterioare. 

- Prevederile art. 43 alin(4) din Legea nr.24/2000 privind normele detehnica  

legislative pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

     Arat de asemenea faptul ca, documentul “INDICATORII TEHNICI”  Indicatori 

tehnici pentru investitia “Modernizare drumuri de interes local in com. Zarnesti 

jud. Buzau” –a fost intocmit de S.C. Dani Bulding Bucuresti”, si care constituie  

Anexa la prezenta. 

    Vin cu propunerea catre Consiliul Local pentru aprobarea proiectului de 

hotarare in forma prezentata. 

                                            

                                                Intocmit, 
           Inspector  Compartiment  juridic, rerurse-umane, achizitii publice    

 


