
 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

         CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

H O T A R A R E  

pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și in vederea 

realizării investitiei ”Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, 

DC 260 si DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” - investitie de 

interes local al comunei Pietroasele, finanţat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală 

 

 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a Primarului comunei Pietroasele, Dl. Cornel ENACHE, 

înregistrată sub nr. 820 din 10.03.2016 prin care se argumentează necesitatea 

realizării investitiei ”Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, 

DC 260 si DC261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău" - investitie de interes 

local al comunei Pietroasele, finanţata prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 819 din 10.03.2016; 

 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

Consiliului Local; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

national de dezvoltare locala, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

În temeiul art. 36 alin (3) lit.”c”, art. 36 alin (5) lit.”a”, art. 123 alin (1) şi (2), 

art. 115 lit. ”b” şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

modificată si republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART.1. Se aprobă investitia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală   

”Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 si DC 261 din 



comuna Pietroasele, judeţul Buzău" – investitie de interes local al comunei 

Pietroasele. 

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-econimici aferenți investitiei 

,,Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 260 si DC 261 din 

comuna Pietroasele, judeţul Buzău” conform anexei - parte integranta din prezenta 

Hotarare. 

ART.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe, neeligibile, ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului ”Modernizare drumuri de interes local DC 254, 

DC 256, DC 260 si DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău”, în cuantum de 

maxim 302.280 lei, inclusiv TVA, se vor asigura din bugetul propriu al Comunei 

Pietroasele. 

ART.4. Se aprobă participarea Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 

Pietroasele, în vederea cofinanțării investitiei prevazuta la articolul 1, pe anul 2016, 

cu o suma de 100 mii lei. 

ART.5. Se desemneaza Primarul Comunei Pietroasele cu efectuarea 

demersurilor necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri. 

ART.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Consiliului Local al Comunei Pietroasele şi publicare pe site-ul propriu al 

Primăriei.  

 

 

Presedinte de sedinta, 

Balaceanu Liliana Daniela 

 

 

 

Nr.22                                                                                    contrasemneaza                                                 

Data: 29.03.2016                                                                          secretar                                                                            

                                                                                              Matache Aurelia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 12 voturi pentru, - voturi 

impotriva, - abtineri, 1 absenti. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

                                      

                                     Anexa la HCL nr.___/29.03.2016  

 

 

 

Principalii  indicatori  tehnico-economici  ai  obiectivului  

aferenți  investitiei  

" Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, 

DC 260 si DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău " 

 

 

 

        -  lei  fără TVA - 

 Indicatorul   

1 Valoare obiectiv investiti i   
 

1.1 Valoare totală  5 .280.199 lei  

1 .2 Din care C+M 4.770.611 lei  

2 Pret per Km 
 

2.1 Pret  /  km 1.286.285 lei  

3 Numar beneficiari  
 

3.1 Locuitori  comuna 3.301 persoane 

3 Durata de realizare  16 luni  

4. Capacităţi  fizice   

4.1 Lungime tronson 4.105 m 

4.2 Drumuri  comunale modernizate  4 

4.3 Suprafata totala ocupata de 

drumurile propuse pentru 

reabi li tare  

31.206 mp 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


