
 
 
 

   R O M Â N I A                     
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SAGEATA 
CONSILIUL LOCAL SAGEATA 

 
 

   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la 
obiectivul de investitie ,, Construire Sală de Festivităţi în comuna Săgeata , sat 

Săgeata , judeţul Buză ,,   
 

Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău,  
 
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. 291/02.12.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.292/02.12.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.293/02.12.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

În conformitate cu : 

- prevederile  Studiului de Fezabilitate  si indicatorii tehnico – economici pentru 

obiectivul de investitii ,, Construire Sală de Festivităţi , comuna Săgeata , sat 

Dâmbroca , judeţul Buzău ,, , intocmita de SC CONSTOTAL SRL Buzău, proiect 

nr.16/2019; 

- prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare ;  

   -  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. 129 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „b” şi alin (7) 

lit.d), art.139 alin(1)  si 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 aproba  Studiul de fezabilitate  pentru obiectivul de investitie  

„  Construire Sală de Festivităţi în comuna Săgeata , sat Dâmbroca , judeţul Buzău „ 

conform documentatiei intocmita de SC CONSTOTAL SRL Buzău  , prevăzut în 

anexa nr.1. 

 Art.2 Se aproba indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investitie 

„Construire Sală de Festivităţi în comuna Săgeata , sat Dâmbroca , judeţul Buzău „ 

conform anexei nr.2 . 

 Art.3 (1)  Valoarea totala a investitiei  este de 2.738.236,659  lei cu TVA  , 

din care  : 

                         C +M – 2.310.722,651 lei  cu TVA . 
       (2) Finantarea obiectivului de investitii se va face cu fonduri de la bugetul 

local . 
 

 Art.4 Cheltuielile aferente proiectului se prevad in bugetul de venituri şi 

cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2020.  

Art.7  Viceprimarul comunei Sageata , judetul Buzau , care îndeplineşte 

atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,  prin intermediul  biroului contabilitate , 

impozite şi taxe locale, achiziţii publice , resurse umane şi salarizare, va  aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari .  

Art.8   Secretarul general al comunei  comunei va comunica prezenta 

hotarare autoritatilor şi instituţiilor interesate . 

 
             PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ ,                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                CONSILIER LOCAL ,                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI SĂGEATA 

              CRĂCIUN NELA CARMEN                                   IANCU VIORICA RAIMONDA  

 
 Nr.61, Sageata – Buzău /03.12.2019 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de consiliul local al comunei  săgeata  în şedinţa de îndată  
din data de 03.12.2019 cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din  oug nr.57/2019 
privind codul administrativ   cu un număr de 11  voturi pentru , 0  abţineri şi 0  voturi 
împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 11  consilieri prezenţi la şedinţă. 


