
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul 

Buzău  „ în vederea derulării acestuia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală  
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară , 
 
Având în vedere: 

- referatul domnului  viceprimar al  comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul 

Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform 

prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

înregistratat  la nr. 251/19.11.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.252/19.11.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.253/19.11.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

 - prevederile contractului de lucrări ( proiectare şi execuţie) înregistrat sub nr. 

2153/04.07.2019, încheiat între UAT Comuna Săgeata , judeţul Buzău şi SC AURORA 

INCONSTRUCT SRL , având ca obiect „Proiectare şi execuţie lucrări , pentru obiectivul 

„Modernizare  şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.52/23.10.2017 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de 

investiţii „Modernizare şcoală în localitatea Săgeata ,comuna Săgeata ,judeţul Buzău „; 

 - prevederile art .8 alin (1) şi (2) şi art.12 alin (4) şi alin (5) din Ordinul MDRAP 

nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală , republicat , cu modificările şi completările aduse de Ordinul MDRAP 

nr.1686/2019 ; 



 

 

 -prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală , aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului ministerului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice locale , nr.1851/2013 , republicat  , 

 - prevederile  art.10 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 

cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de 

investitii finantate din fonduri publice 

 -prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale , cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

 - prevederile  contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata , 

pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna 

Săgeata , judeţul Buzău „, 

În temeiul prevederilor art.5 lit. ee),  art.129, alin.(2)  lit.b ) şi alin (4) lit.d), 

art.139 alin (1) coroborat cu prevederile  art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1   Se aprobă indicatorii tehnico economici reactualizaţi aferenţi obiectivului 

de investiţie „Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul 

Buzău „ finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală – subprogramul 

„Modernizarea Satului Românesc – domeniul specific 

c)realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, 

colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de 

învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, 

înfiinţate potrivit, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2  (1) Valoarea totală a proiectului este de 3.797.733,14 lei fără TVA şi 

4.510.046,50 lei cu TVA , din care C+M 2.889.518,02 lei fără TVA şi 3.438.526,44 lei 

cu TVA .  

   (2) Valoarea totală a proiectului este 3.797.733,14 lei fără TVA şi 

4.510.046,50 lei cu TVA ,din care : 

  - buget de stat – 3.686.710,92  lei  fără TVA şi 4.387.186 lei cu TVA 

  - buget local    –    103.244,11 lei fără TVA şi 122.860,50 lei cu TVA . 

 



 

 

 Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării pentru cheltuielile neeligibile în cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltară Locală pentru implementarea proiectului  

„ Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „, judeţul 

Buzău , în sumă de 122.860,50  lei cu TVA .  

 

 Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de viceprimarul 

comunei Săgeata , domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de 

lege primarului , informând Consiliul Local al Comunei Săgeata , asupra modului de 

îndeplinire  .  

 

 Art.5 Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în consecinţă orice 

prevedere contrară adoptată prin acte administrative . 

 

Art.6 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor și persoanelor interesate ( Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău , 

Viceprimarului comunei Săgeata care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege 

primarului , Ministerului Lucrărilor Publice , Dezvoltării şi Administraţiei Publice , 

compartiment contabilitate , afişare pe site-ul instituţiei ) 

 
 
 
 

              PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ ,                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                     Consilier local ,                                       Secretar General al Comunei Săgeata 

                 Crăciun Nela Carmen                                              Iancu Viorica Raimonda  

 
 
 
 
 Nr.54, Sageata – Buzău /27.11.2019 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Săgeata  în şedinţa ordinară    

din data de 27.11.2019 cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ   cu un număr de 13  voturi pentru , 0  abţineri şi 0  voturi împotrivă, din 

numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la şedinţă 

 

 
 



 

 

 

                      Anexă la Hotărârea Consiliului Local Săgeata nr.54/27.11.2019 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

„Modernizare sşcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău  „, 
 

TITULAR : Comuna Săgeata ,Judeţul Buzău,  

BENEFICIAR: Comuna Săgeata , judeţul Buzău,  

AMPLASAMENT : Sat Săgeata  , comuna Săgeata , judeţul Buzău , CF 21107, NR.CAD.21107, 

PROIECTANT şi EXECUTANT : SC AURORA INCONSTRUCT SRL BUZĂU  

 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIŢIEI : 

VALOAREA INVESTIŢIEI : 

 

 Lei  

Fără TVA  

Lei 

Cu TVA  

TOTAL GENERAL  3.797.733,14 4.510.046,50 

Din care construcţii montaj  2.889.518,02 3.438.526,44 

 

       SURSĂ DE FINANŢARE /CHELTUIELI ELIGIBILE /CONTRIBUŢIE PROPRIE  

În conformitate cu OUG nr.28/2013 , pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală , susrsa de finanţare se prezintă astfel : 

- Cheltuieli eligibile -3.686.710,92  lei  fără TVA şi 4.387.186 lei cu TVA 

- Cheltuieli neeligibile –103.244,11 lei fără TVA şi 122.860,50 lei cu TVA 

- INDICATORI TEHNICI AI INVESTIŢIEI : 

Suprafaţă construită  - 840,20 mp 

Suprafaţă desfăşurată -2013,50 mp  

Suprafaţă etaj  – 916,30 mp  

Suprafaţă construită extindere -257 mp  

Regim de înălţime – Parter +etaj 

Elevi beneficiari - 149 

Durata de implementare a proiectului conform graficului de realizare este de 12 luni. 

Indicatorii tehnico economici sunt în conformitate cu devizul general al investiţiei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre . 

              PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ ,                                           
                     Consilier local ,                                            Secretar General al Comunei Săgeata 

                    Crăciun Nela Carmen                                              Iancu Viorica Raimonda  


