ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la
obiectivul de investitie ,, Construire centru medical de permanenţă , sat Sageata ,
comuna Sageata , judetul Buzau ,,
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău ,
domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului ,
conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, înregistrata la nr.
105/21.05.2018;
- referatul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sageata , judetul Buzau , înregistrat la nr.
106/21.05.2018;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul
Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „ Construire
centru medical de permanenta , sat Sageata , comuna Sageata , judetul Buzau „ ,
intocmit de SC OPTIMAL PROJECT SRL IASI, proiect nr.69/2017;
- prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.42/30.08.2016 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a Comunei Sageata , judetul Buzau , pentru perioada 2014 2020;
- prevederile Hotarari Consiliului Local Sageata nr.19/14.03.2017 privind
aprobarea realizării obiectivului de investiţie „ Construire centru medical de
permanenţă , în Comuna Săgeata , judeţul Buzău „;

- prevederile OMDRAPFE nr.3408/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor
de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de
dezvoltare locală , pentru judeţul Buzău , în perioada 2017-2020.
- prevederile art.41 si art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru
elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” si „c” coroborat cu alin. (4) lit. „d” , art.45
alin (1) si alin(2)si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 /2001 privind
administraţia publică locală

(republicata*), cu modificările si completările

ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1

Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „

Construire centru medical de permanenta , sat Sageata , comuna Sageata , judetul
Buzau „ conform documentatiei intocmita de SC OPTIMAL PROJECT SRL ,
prevazuta in anexa nr.1.
Art.2 Se aproba indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitie
„Construire centru medical de permanenta , sat Sageata , comuna Sageata , judetul
Buzau „ conform anexei nr.2 .
Art.3 Valoarea totala a proiectului de investitii este de 1.374.647,79 lei cu
TVA , din care :
buget de stat - 1.303.911, 00 lei
buget local

-

70.736, 79 lei

Art.4 Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiţiei , după semnarea contractului de finanţare în
cadrul PNDL .
Art.5 Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului .
Art.6 Se aprobă asigurarea cofinanţării pentru cheltuielile neeligibile
prevăzute in proiect , in suma de 70.736,79 lei

Art.7 Viceprimarul comunei Sageata , judetul Buzau , care îndeplineşte
atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare , prin intermediul compartimentului financiar contabil ,
impozite si taxe locale , resurse umane , achiziţii publice si urbanism si amenajarea
teritoriului , va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.8

Se desemnează domnul Tanase Sorin având funcţia de administrator

public în cadrul Primariei Comunei Sageata , judetul Buzau , să semneze contractul
de finanţare şi toate documentele aferente derulării contractului conform
prevederilor legale.
Art.9 Pe data prezentei HCL nr.51/2017 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,,
Construire centru medical de permanenţă , sat Sageata , comuna Sageata , judetul
Buzau ,, si HCL nr. 14 /2018 privind modificarea HCL nr.51/2017 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul
de investitie ,, Construire centru medical de permanenţă , sat Sageata , comuna
Sageata , judetul Buzau ,, îşi încetează aplicabilitatea .
Art.10 Anexa nr.1 şi anexa nr.2 fac parte integrntă din prezenta hotărâre .
Art.11 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor şi
instituţiilor interesate ( Instituţia Prefectului – Judeţul Buzau , Compartiment
financiar – contabil , Primarului Comunei Sageata , MDRAP )
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local ,
Grigore Dumitru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

Nr. 33
Sageata - Buzău, 29.05.2018
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul local al comunei Sageata în şedinţa ordinara din data de
29.05.2018 cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraiei
publice locale ( R2) , cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă , din
numărul total de 12 consilieri în funcţie şi consilieri prezenţi la şedină 12

