
 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind implementarea proiectului si aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie „CREAREA DE SUPRAFETE IMPADURITE” 

in UAT Pietroasele, judetul Buzau 

 

 

Consiliul Local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 

Avand in vedere: 

-  referatul de aprobare al Primarului Comunei Pietroasele, în calitatea sa de 

initiator, inregistrat la nr. 992/09.03.2022; 

- Raportul comun al compartimentuluiagricol si compartimentului urbanism si 

amenajare teritoriu din cadrul UAT Pietroasele, jud. Buzau inregistrat la nr. 

993/09.03.2022; 

- memoriul tehnico-economic intocmit de ing.Alexandru-Nicolae Briciu, inregistrat 

la UAT Pietroasele la nr.879/02.03.2022, privind „Crearea de suprafete 

impadurite” in UAT Pietroasele, judetul Buzau prin Masura 8”Investitii in 

dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor”, Submasura 

8.1”Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din cadrul PNDR 2014-2020; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata; 

- prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

 

           În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTARASTE 

 

   Art.1.   Se aproba implementarea proiectului „CREAREA DE 

SUPRAFETE IMPADURITE” in UAT Pietroasele, judetul Buzau prin Masura 

8”Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii 

padurilor”, Submasura 8.1”Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din 

cadrul PNDR 2014-2020, valoarea totala a proiectului fiind in suma de 332571,8 

lei (7.199,808) euro. 

`Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici si memoriul tehnico-

economic aferenti obiectivului de investitii „CREAREA DE SUPRAFETE 

IMPADURITE” in UAT Pietroasele, judetul Buzau prin Masura 8”Investitii in  
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dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor”, 

Submasura 8.1”Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din cadrul PNDR 

2014-2020,  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

          Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

                                                contrasemneaza, 

secretar general 

 

Matache Aurelia 

 

Nr.25                                                                               

Data:24.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, 

in sedinta ordinara din data de 24.03.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi pentru, - 

abtineri, - voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 

consilieri prezenti la sedinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexa la H.C.L.nr. 25/24.03.2022 

 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE 
 
 

„CREAREA DE SUPRAFETE IMPADURITE” in UAT Pietroasele, judetul Buzau 

TITULAR: Comuna Pietroasele, judetul Buzau 
BENEFICIAR:  Comuna Pietroasele, judetul Buzau 
AMPLASAMENT: sat Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau  – Regiunea de 
dezvoltare 2 Sud-Est, România 
 
 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 

Valoare eligibila Proiect 332571,8 lei (7.199,808) euro 

Valoare neeligibila proiect sustinut din 
bugetul local  

36600 lei 

Suprafata totala de impadurit   13,6 ha 
 

 
 

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 
 
- Studii de teren  -  3600 lei – buget local; 
- Obtinere avize, acorduri, autorizatii  -  25000 lei – buget local; 
- Proiectare si inginerie  -  14885,64 lei ( 3.007,808 euro) 
-  Consultanta  -  8000 lei - buget local  
- Durata de realizare a starii de masiv – 7-9 ani; 
- Durata de realizare a investitiei  -  12 ani 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


