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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție             
- D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii de Jos, 
comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Așezăminte 
culturale”  , program derulat de Compania Națională de Investiții 

 
 

 Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău 
Având în vedere: 
 -referatul de aprobare a primarului comunei Puieşti, înregistrat la nr.    
45/2021 
 -raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la nr.46/2021 

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile art.5, alin. (1), lit. ”b” (i) și art.9 din H.G. nr. 907 din 29 
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 
 - Lista-sinteză a obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului 
”Așezăminte culturale” din Programul Național de construcții de interes public sau 
social (PNCIPS), derulat de Compania Națională de Investiții, poz.490 

-prevederile art. 129 alin. (1), alin.(2) lit.”b”, alin. (4) , lit. ”d” din O.UG. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

-avizul favorabil al Comisiei de specialitate de la nivelul Consiliului Local al 
comunei Puiești; 

În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenție –
D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin 
Cultural din satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”,  prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii 
de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”,  după cum urmează : 
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                -3.015.943,57  lei 
 
  Din care: 
          -construcţii montaj  (C+M inclusiv TVA)         -2.288.648,54 lei 
Suprafață construită totală propusă 456 mp. 
Termen realizare investiție                14 luni 
 Art.3. Se împuternicește primarul comunei Puiești, doamna Rodica Bârlă să 
ducă la îndeplinire implementarea și derularea proiectului privind obiectivul de 
investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Cămin Cultural din satul Puieștii de 
Jos, comuna Puiești, județul Buzău” 
 Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului Județul Buzău, în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Biroului buget contabilitate, impozite şi taxe locale, resurse umane și salarizare, 
autorităţilor în drept şi persoanelor îndreptăţite precum şi aducerea la cunoştinţa 
publică a prevederilor prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia pe site-ul oficial 
www.primariapuiesti-bz.ro.  
 
 
   Inițiator,                                                     Avizat pentru legalitate,      
    Primar,                                                 Secretarul general al comunei, 
Rodica Bârlă                                                            Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.9 PUIEȘTI-BUZĂU ,  15.02.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data 
de 26.02.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1), (majoritatea simplă) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un număr de - voturi ”pentru” , - voturi ”împotrivă”  și - 
”abțineri” din numărul total de 13 consilieri locali  în funcție și - consilieri locali prezenți la ședință. 
 
 


