
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA BREAZA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru 

obiectivul de investitie „ Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Breaza, judetul Buzau »  

 
  Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau.  
Avand in vedere : 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Breaza înregistrata 
la nr. 1299/27.02.2019; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 
1336/28.02.2019; 

 Avizul comisiei de specialitate ; 

 Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

 Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare ; 

 Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala, cu completarile si modificarile 
ulterioare; 

 Prevederile Ordinului MDRAP nr. 1.851/2013 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat; 

 Prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea 
unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative 
si prorogarea unor termene ; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” si alin. (4) lit. “d” din Legea 
215/2001 privind Administratia  publica  locala,   republicata, 
cu completarile si modificarile ulterioare; 

 Adresa nr. 21748/11.02.2018 a M.D.R.A.P. - Directia Generala 
Dezvoltare Regionala si Infrastructura. 



In temeiul  art. 45 alin. (1) din  Legea 215/2001 privind 
Administratia  publica  locala, republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se aproba indicatorii economici actualizati pentru 
obiectivul de investitie «Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Breaza, judetul Buzau », astfel cum reiese din anexa nr. 1, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2. Dl. Adrian Druga, primarul comunei Breaza, prin 
intermediul aparatului de specialitate, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

 Art.3. Secretarul U.A.T. Comuna Breaza va comunica celor 
interesati  prezenta  hotarare.  

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
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NR.  26 
BREAZA  28.02.2019 
 
 
 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta 
din data de 28.02.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 
11.  voturi pentru, - voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in 
functie si 11 consilieri prezenti la sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 26/28.02.2019 
 

Indicatorii economici actualizati pentru obiectivul de 
investitie «Modernizare drumuri de interes local in comuna 

Breaza, judetul Buzau » 
 

Titular : Comuna Breaza, judetul Buzau 

Beneficiar : Comuna Breaza, judetul Buzau 
Amplasament : Comuna Breaza, judetul Buzau 
Proiectant : S.C. IPCM BUCURESTI S.A. 
 
INDICATORI ECONOMICI AI NVESTITIEI : 

VALOAREA INVESTITIEI : 
 

 Lei (inclusiv T.V.A. %) 

TOTAL GENERAL 7.979.144,75 

Din care constructii - Montaj 7.326.081,50 

  

 SURSA DE FINANTARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUTIE 
PROPRIE : 

 In conformitate cu O.U.G. nr. 28/2013 - pentru aprobarea Programului 

National de Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 7.679.223,32 lei cu 
T.V.A., iar cheltuielile neeligibile sunt in cuantum de 299.921,43 lei cu T.V.A. 

(contributie proprie). 
 

 INDICATORII ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.02.2019 : 

 
 Pana la data prezentatei hotarari a Consiliului Local al Comunei Breaza 
valoarea totala decontata este de 1.360.807,00 lei cu T.V.A., din care 

1.151.791,13 lei cu T.V.A. reprezinta cheltuieli eligibile, iar 209.015,87 lei cu 
T.V.A. reprezinta cheltuieli neeligibile (contributie proprie). 

 
 Restul de executat decontabil conform devizului general actualizat este de 
6.618.337,75 lei cu T.V.A., din care 6.527.432,19 lei cu T.V.A. reprezinta 

cheltuieli eligibile, iar 90.905,56 lei cu T.V.A. reprezinta cheltuieli neeligibile 
(contributie proprie) 

  
Categorii de cheltuieli care se finanteaza de la bugetul local inclusiv T.V.A. : 
 
Nr. 
crt. 

Categoria Valoare noua  
-lei- 

1. Cheltuieli pentru realizarea investitiei de 

baza 

0 

2. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 

terenului 

0 

3. Documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventii 

62.356 

4. Studii de teren 32.184,87 
5. Proiect tehnic 85.485,20 



6. Studii de specialitate 0 
7. Expertize tehnice si audit energentic 8.121,75 
8. Astistenta tehnica 43.777 
9. Consultanta 0 
10. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, 

autorizatii 
0 

11. Organizarea procedurilor de achizitii 0 
12. Active necorporale 0 
13. Cheltuieli conexe organizarii de snatier 0 
14. Comisioane, cote, taxe, costuri, credite 67.996,61 
15. Cheltuieli pentru probe tehnologice, este de 

predare la beneficiari 
0 

TOTAL 299.921,43 

 
 

Primar,  
ADRIAN DRUGA 

 
   
 


