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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiție „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE 
DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, 

COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derulării acestuia prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
 
Consiliul Local al comunei Puiești, județul Buzău; 
Având în vedere: 
-referatul de aprobare  al Primarului Comunei Puiești, în calitatea sa de 

inițiator nr.205/2021;  
- Raportul de specialitate  întocmit de compartimentul de resort din cadrul 

Aparatului  de Specialitate al Primarului comunei Puiești, jud. Buzău înregistrat la 
nr.206/2021; 
   -Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Comunei Puiești, județul Buzău  

- adresa nr.102902/27.08.2021 prin care se solicită prezentarea Devizelor 
Generale actualizate și devizul general pentru rest de executat , a Hotărârilor de 
aprobare a indicatorilor economici actualizați și a cofinanțării sumelor necesare 
aferente obiectivelor de investiții finanțate prin PNDL în vederea suplimentării 
contractelor de finanțare derulate prin PNDL II; 
           Ținând cont de prevederile : 

-O.U.G. nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,   precum şi cu prevederile 
articolului art. 129 alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin.(4) lit.”d” din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale Ordonanţei de Urgență a  Guvernului 
nr.28/2013 pentru Aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală aprobate 
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației 
publice, nr. 1851/2013.  

În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  
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HOTĂRĂȘTE: 
 

   Art. 1   Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți 
obiectivului de investiții ,,REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR 
MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, 
PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU" în vederea 
includerii și finanțării investiției în cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Locală – subprogramul ,,Modernizarea Satului Romanesc” – domeniul specific 
b) realizarea/extinderea/reabilitarea/ modernizarea sistemelor de canalizare 
şi staţii de epurare a apelor uzate,  conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă implementarea proiectului și suportarea de la bugetul local 
al comunei ”REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE 
DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, 
COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”, a cheltuielilor neeligibile în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Locală în limita sumei de 580.216,41 lei 
inclusiv TVA (din care 483.091,11 lei inclusiv TVA deja decontați). 

Art.3 Primarul Comunei Puiești, Județul Buzău  va urmări ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul Local al Comunei Puiești, 
Județul Buzău, asupra modului de îndeplinire. 
        Art.4 Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în consecință orice 
prevedere contrară adoptată prin acte administrative anterioare. 

Art.5 (1) Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

(2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului  
general al Comunei Puiești, județul Buzău  prin publicare pe site-ul Primăriei 
Comunei Puiești, Județul Buzău. 
 
 Iniațiator, 
  Primar,       Avizat pentru legalitate, 
Rodica Bârlă        Secretar general al comunei, 
           Vali Voicu  
            
 
 

 
 
Nr.37 PUIEȘTI-BUZĂU ,20.09.2021 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  din data 
de ____  cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de -voturi ”pentru” , -”abțineri”  și - voturi ”împotrivă”, din numărul total de 
13 consilieri în funcție și  - consilieri prezenți la ședință. 
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Anexă la Hotărârea Consiliului Local Puiești nr. ____/______2021 
 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
AI OBIECTIVULUI DE  INVESTIȚIE : 

 
”REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE 

EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE 
SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” 

 
TITULAR: Comuna Puiești, județul Buzău 
BENEFICIAR:  Comuna Puiești, județul Buzău 
AMPLASAMENT: sat Puiești de Jos, comuna Puiești, județul Buzău – 
Regiunea de dezvoltare 2 Sud-Est, România 
PROIECTANT:  S.C.  DANI BUILDING S.R.L. 
 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTIȚIEI: 
VALOAREA INVESTIȚIEI : 

 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 
TOTAL GENERAL 10.579.059,02 lei/  

2.140.123,61 euro 
Din care Construcţii -  Montaj  7.781.264,28 lei /  

1.574.135,03 euro 
 
Curs LEI/EURO la data de 4,9432 – 1 EURO 10.09.2021 LEI 

 
¾ SURSĂ DE FINANŢARE/CHELTUIELI ELIGIBILE/CONTRIBUȚIE 

PROPRIE : 
În conformitate cu O.U.G. nr. 28/2013 – pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală cheltuielile eligibile sunt 9.998.842,61 lei 
cu T.V.A iar cheltuielile neeligibile  sunt in cuantum de 580.216,41 lei cu 
T.V.A (contribuție proprie).  
   

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTIțIEI PANA LA 10.09.2021: 
 
Până la data prezentei Hotărâri a Consiliului Local valoarea totală 

decontată este de 6.548.290,14 lei din care 6.065.199,03 lei cu TVA 
reprezentând cheltuieli eligibile și 483.091,11 lei cu TVA reprezentând 
cheltuieli neeligibile (contribuție proprie).  

 
Restul de executat decontabil conform devizului general actualizat este 

4.030.767,88 lei cu TVA din care 3.933.642,68 lei cu TVA reprezintă 
cheltuieli eligibile iar 97.125,20 lei cu TVA cheltuieli neeligibile 
(contribuție proprie). 
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      INDICATORI TEHNICI AI INVESTIȚIEI :  

Lungime totală Rețele de canalizare = 14,954 km 
Lungime totala conducte refulare = 4,367 km  
1 buc. Stație epurare ape uzate cu capacitate de 341.83 mc / zi 
4 buc. Stații pompare ape uzate  
Cămine de vizitare / cămine de spălare = 458 / 119 buc. 
Subtravesări drum județean / local = 6 buc. 

 
 

Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare-  
36 luni  

 
Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general 

al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       
 
 

Iniațiator, 
  Primar,       Avizat pentru legalitate, 
Rodica Bârlă        Secretar general al comunei,

             Vali Voicu 
             

 
 


