
 

 

                                                       
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 P R O I E C T  de  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de 
investiţii „Construire Centru medical de permanenţă , sat 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. 245/19.11.2019 

- referatul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.246/19.11.2019, 

- avizul de legalitate al  secretarului general al comunei înregistrat la 

nr.247/19.11.2019, 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , 

In conformitate cu : 

 -prevederile contractului de execuţie înregistrat sub nr. 2926/12 .09.2019, 

încheiat între UAT Comuna Săgeata , judeţul Buzău şi SC ACS NEW ANTREPRENOR 

CONSTRUCT SRL , având ca obiect „Proiectare,asistenţă tehnică şi execuţie lucrări , 

pentru obiectivul „Construire centru de permanenţă , sat Săgeata , comuna Săgeata , 

judeţul Buzău „; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Săgeata nr.33/29.05.2018 privind 

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

investiţii „Construire centru medical de permanenţă , sat 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 „ Construire centru medical de permanenţă sat 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 „ Construire centru medical de permanenţă , sat Săgeata , comuna 

Săgeata , judeţul Buzău „ finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

– subprogramul „Modernizarea Satului Românesc – domeniul specific d) 

realizarea/dotare a unităţilor sanitare , inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării 

activităţilor cabinetelor medicale /dispensareb medicale din mediul rural şi centre 

medicale de permanenţă , conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre . 

 Art.2  (1) Valoarea totală a proiectului este de 1.111.850,98 lei fără TVA şi 

1.320.106,96 lei cu TVA , din care C+M 950.187,72 lei fără TVA şi 1.130.723,39 lei cu 

TVA .  

   (2) Valoarea totală a proiectului este 1.111.850,98 lei fără TVA şi 

1.320.106,96 lei cu TVA ,din care : 

  - buget de stat – 1.039.312,68 fără TVA şi 1.238.112,09 lei cu TVA 

  - buget local – 72.538,30 lei fără TVA şi 81.994,87  lei cu TVA . 



 

 

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

Programului Naţional de Dezvoltară Locală pentru implementarea proiectului 

Construire centru medical de permanenţă , sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul 

Buzău , în sumă de 81.994,87 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 , 

compartiment contabilitate , afişare pe site-ul instituţiei ) 

 
 
 
            Pt.PRIMAR                                                                         Avizează,                                                             
             Viceprimar                                                           Secretar General al Comunei Săgeata                                                        
         Ilie Constantin                                                                 Raimonda Viorica Iancu                                                         
                                                                                     
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.48 / 19.11.2019 

 



 

 

Anexă la Hotărârea Consiliului Local Săgeata nr.         / 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVULUI 

DE INVESTIŢIE 

„CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL DE PERMANENŢĂ SAT SĂGEATA ,  

COMUNA SĂGEATA , JUDEŢUL BUZĂU „ 

 

TITULAR : Comuna Săgeata ,Judeţul Buzău,  

BENEFICIAR: Comuna Săgeata , judeţul Buzău,  

AMPLASAMENT : Sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău , CF 21691, NR.CAD.21691, 

PROIECTANT : SC OPTIMAL PROJECT SRL  

EXECUTANT : SC ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT SRL 

 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIŢIEI : 

VALOAREA INVESTIŢIEI : 

 

 Lei 

Fără TVA  

Lei 

Cu TVA  

TOTAL GENERAL  1.111.850,98 1.320.106,96 

Din care construcţii montaj  950.187,72 1.130.723,39 

 

 

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 -1.039.312,68 fără TVA şi 1.238.112,09 lei cu TVA, 

- Cheltuieli neeligibile -72.538,30 lei fără TVA şi 81.994,87  lei cu TVA. 

 

INDICATORI TEHNICI AI INVESTIŢIEI : 

Suprafaţă construită  -193,30 mp 

Suprafaţă desfăşurată -316,08 mp  

Suprafaţă utilă – 246,56 mp  

Regim de înălţime – P+1E 

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 . 


