
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 
 

H O T A R A R E 

 privind aprobarea Programului de investitii propuse spre 

 realizare pe anul 2018 

 
 Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

 

-expunerea de motive initiata de primarul comunei, inregistrata la nr.143/15.01.2018; 

-raportul comun intocmit de viceprimarul comunei si compartimentul buget finante-contabilitate, 

inregistrat la nr.142/15.01.2018; 

-prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata; 

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

-prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata   

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba Programul de investitii al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2018. 

 Art.2. Se aproba investitia ,,Reabilitare si extindere Corp A Scoala Gimnaziala 

Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 30 mii lei, investitie 

finantata din excedentul bugetului local. 

Art.3. Se aproba investitia ,,Construire teren de sport multifunctional in localitatea  

Saranga, comuna Pietroasele, judetul Buzau, valoarea investitiei fiind de 90 mii lei, investitie 

finantata din excedentul bugetului local. 

Art.4.Se aproba investitia ,,Achizitie buldoexcavator pentru dotarea serviciului public de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, comuna Pietroasele, judetul Buzau”, 

valoarea investitiei fiind de 110 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.5.Se aproba investitia ,,Reabilitare drumuri de interes comunal in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 100 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 

Art.6.Se aproba investitia “Instalare sistem de supraveghere video-stradala, in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 70 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 

Art.7.Se aproba investitia  -  Pe urmele Tezaurului “Closca cu puii de aur”, valoarea 

investitiei fiind de 60 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 



Art.8.Se aproba investitia “Modernizare DS 108/1, sat Pietroasa Mica, comuna 

Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 55 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 

Art.9.Se aproba investitia “Modernizarea, inclusiv dotarea Gradinitei cu program normal, 

din satul Saringa, comuna Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 60 mii lei, 

investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.10. Se aproba investitia “Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 

260 si DC 261, din comuna Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 30 mii lei, 

investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.11. Se aproba investitia “Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 60 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 

Art.12. Se aproba investitia “Reparatii cladire primarie(Sediu administrativ – Primaria 

comunei Pietroasele)” valoarea investitiei fiind de 345 mii lei, investitie finantata din excedentul 

bugetului local. 

Art.13. Se aproba investitia “Construire magazie curte primarie” valoarea investitiei fiind 

de 60 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.14. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor  si persoanelor 

interesate. 

 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

                                                                

                                                                      contrasemneaza                                                                                                            

                                                                       secretar, 

                                                                       Matache Aurelia 

 

 

Nr.6 

Data:15.02.2018 

 

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 13 voturi pentru, - voturi impotriva,-  abtineri,-  

absenti. 

                             

        

 

 

 

 

 

                                                                                                    



 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.2/15.01.2018 

 

                                                                                                                   P R O I E C T 
 

H O T A R A R E  
                                                                   

privind aprobarea Programului de investitii propuse spre 

 realizare pe anul 2018 

 
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avand in vedere: 

 

-expunerea de motive initiata de primarul comunei, inregistrata la nr.143/15.01.2018; 

-raportul comun intocmit de viceprimarul comunei si compartimentul buget finante-contabilitate, 

inregistrat la nr.142/15.01.2018; 

-prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata; 

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice; 

-prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata   

H O T A R A S T E : 

 

Art.1 Se aproba Programul de investitii al Primariei comunei Pietroasele pe anul 2018. 

 Art.2. Se aproba investitia ,,Reabilitare si extindere Corp A Scoala Gimnaziala 

Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 30 mii lei, investitie 

finantata din excedentul bugetului local. 

Art.3. Se aproba investitia ,,Construire teren de sport multifunctional in localitatea  

Saranga, comuna Pietroasele, judetul Buzau, valoarea investitiei fiind de 90 mii lei, investitie 

finantata din excedentul bugetului local. 

Art.4.Se aproba investitia ,,Achizitie buldoexcavator pentru dotarea serviciului public de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, comuna Pietroasele, judetul Buzau”, 

valoarea investitiei fiind de 110 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local.  

Art.5.Se aproba investitia ,,Reabilitare drumuri de interes comunal in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 80 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 

Art.6.Se aproba investitia “Instalare sistem de supraveghere video-stradala, in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 70 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 



Art.7.Se aproba investitia  -  Pe urmele Tezaurului “Closca cu puii de aur”, valoarea 

investitiei fiind de 60 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.8.Se aproba investitia “Modernizare DS 108/1, sat Pietroasa Mica, comuna 

Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 55 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 

Art.9.Se aproba investitia “Modernizarea, inclusiv dotarea Gradinitei cu program normal, 

din satul Saringa, comuna Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 80 mii lei, 

investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.10. Se aproba investitia “Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC 

260 si DC 261, din comuna Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 30 mii lei, 

investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.11. Se aproba investitia “Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 60 mii lei, investitie finantata din 

excedentul bugetului local. 

Art.12. Se aproba investitia “Reparatii cladire primarie(Sediu administrativ – Primaria 

comunei Pietroasele)” valoarea investitiei fiind de 345 mii lei, investitie finantata din excedentul 

bugetului local. 

Art.13. Se aproba investitia “Construire magazie curte primarie” valoarea investitiei fiind 

de 60 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

Art.14. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor  si persoanelor 

interesate. 

 
 

Initiator 

Primar, 

Cornel  Enache 

 

 

 

           Avizat                                                                                                                                                              

                                                                                                           Secretar, 

                                                                                                     Matache Aurelia 

                                                                                                                                   

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

NR.143/15.01.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare 

pe anul 2018 

Domnilor consilieri, 

Avand in vedere prevederile art.42 alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finantele 

publice locale, actualizata, supun aprobarii dumneavoastra prezentul proiect de hotarare privind 

Programul de investitii pe care dorim sa-l realizam in anul 2017, urmand ca, pe parcursul anului, 

sa-l completam cu alte investitii care apar:  

 - ,,Reabilitare si extindere Corp A Scoala Gimnaziala Pietroasele, comuna Pietroasele, 

judetul Buzau”, valoarea investitiei fiind de 30 mii lei, investitie finantata din excedentul 

bugetului local. 

- ,,Construire teren de sport multifunctional in localitatea  Saranga, comuna Pietroasele, 

judetul Buzau, valoarea investitiei fiind de 90 mii lei, investitie finantata din excedentul 

bugetului local. 

- ,,Achizitie buldoexcavator pentru dotarea serviciului public de administrare a 

domeniului public si privat de interes local, comuna Pietroasele, judetul Buzau”, valoarea 

investitiei fiind de 110 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

- ,,Reabilitare drumuri de interes comunal in comuna Pietroasele, judetul Buzau”, 

valoarea investitiei fiind de 80 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

- “Instalare sistem de supraveghere video-stradala, in comuna Pietroasele, judetul 

Buzau”, valoarea investitiei fiind de 70 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local.  

  -  Pe urmele Tezaurului “Closca cu puii de aur”, valoarea investitiei fiind de 60 mii lei, 

investitie finantata din excedentul bugetului local. 

- “Modernizare DS 108/1, sat Pietroasa Mica, comuna Pietroasele, judetul Buzau”, 

valoarea investitiei fiind de 55 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

- “Modernizarea, inclusiv dotarea Gradinitei cu program normal, din satul Saringa, 

comuna Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 80 mii lei, investitie finantata 

din excedentul bugetului local. 

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

comuna Pietroasele, judetul Buzau” valoarea investitiei fiind de 30 mii lei, investitie finantata 

din excedentul bugetului local. 

- “Modernizare drumuri de interes local in comuna Pietroasele, judetul Buzau” valoarea 

investitiei fiind de 60 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

-“Reparatii cladire primarie(Sediu administrativ – Primaria comunei Pietroasele)” 

valoarea investitiei fiind de 345 mii lei, investitie finantata din excedentul bugetului local. 

- “Construire magazie curte primarie” valoarea investitiei fiind de 60 mii lei, investitie 

finantata din excedentul bugetului local. 

                                                               

                P r i m ar, 

Cornel Enache 

 

 



 

Nr.142/15.01.2018 

 
Raport 

 

 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de investitii propuse spre 

realizare pe anul 2018 

 

 

 

Subsemnatii Banica Ionel, vicieprimar si Ionita Daniel Ionut, inspector in  

cadrul compartimentului achizitii publice si secretariat, avand in vedere prevederile 

art.42, alin(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata, 

prevederile Legii nr.98/2016, privind achizitiile publice,cu modificarile si 

completarile ulterioare,  Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu 

prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, propun sa se initieze un proiect de hotarare 

privind aprobarea Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2018. 

Mentionam ca Programul de investitii poate fi completat si modificat pe 

parcursul anului cu investitiile care apar dupa intocmirea si aprobarea lui. 

 

  

 

 

 

 Viceprimar,                           Inspector, 

  Banica Ionel                                    Ionita Daniel Ionut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

 

 

NR._____DIN 15.02.2018 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de investitii propuse 

spre realizare pe anul 2018 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 15.02.2018, a analizat  

proiectul de hotarare  privind aprobarea Programului de investitii propuse 

spre realizare pe anul 2018, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe 

ordinea de zi a sedintei ordinare din data 15.02.2018. 

COMISIA : 

 

  1. Mocanu Laurentiu - presedinte…………............................... 

  2.Balaceanu Liliana  Daniela - secretar…………………….... 

  3.Tescan Neculai Miron - membru………………………….. 

  4. Barzoiu Lilian - membru …………………………………. 

  5. Tanase Ionel – membru …………………………………… 

  

 


	- prevederile Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
	Nr.6
	- prevederile Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; (1)
	NR.143/15.01.2018
	EXPUNERE DE MOTIVE
	R A P O R T   A V I Z A R E


