
 R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII 

                                                                                          

 

HOTARARE 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„MODERNIZARE DC 173, GURA TEGHII-VARLAAM, L=5,7 KM, COMUNA GURA 

TEGHII, JUDEȚUL BUZĂU - REST DE EXECUTAT” in vederea includerii si finantarii 
investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 

 
 
Consiliul Local al comunei Gura Teghii, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
-  referatul de aprobare al Primarului Comunei Gura Teghii, în calitatea sa de 

initiator nr.464 /23.01.2020;  
- raportul de specialitate  intocmit de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului  de specialitate al Primarului comunei Gura Teghii, jud. Buzau inregistrat la 
nr.465/23.01.2020 ; 
   - avizul  Comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Gura Teghii, 
judetul Buzau 699/30.01.2020; 

-  adresa MDRAP, inregistrata sub nr. 21748 din 11.02.2019 prin care se solicita 
prezentarea Devizelor Generale reactualizate / Hotararilor de aprobare a indicatorilor 
economici actualizati si a cofinantarii sumelor necesare aferente obiectivelor de investitii 
finantate prin PNDL; 
 
           Tinand cont de prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
 
           Respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 

 
În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare,   precum şi prevederile articolului art. 36 alin. 2 
(b) coroborat cu alin. 4(d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată;  ale Ordonanţei de Urgenta a  Guvernului nr. 28/2013  pentru Aprobarea 
Programului National de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr 1851/2013.  
 În temeiul art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTARASTE 
 

   Art. 1   Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului 
de investitii ,,MODERNIZARE DC 173, GURA TEGHII-VARLAAM, L=5,7 KM, 
COMUNA GURA TEGHII, JUDEȚUL BUZĂU - REST DE EXECUTAT" in vederea 
includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala – 
subprogramul ,,Modernizarea Satului Romanesc” – domeniul specific 
e)construirea / modernizarea / reabilitarea drumurilor publice clasificate şi 
încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, 
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din 
interiorul localităţilor, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 



Art. 2  Se aproba implementarea proiectului si suportarea de la bugetul local al 
comunei MODERNIZARE DC 173, GURA TEGHII-VARLAAM, L=5,7 KM, COMUNA 
GURA TEGHII, JUDEȚUL BUZĂU - REST DE EXECUTAT, judetul Buzau a 
cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala in limita 
sumei de 285.308,09 lei inclusiv TVA (din care 144.777 lei inclusiv TVA deja decontati). 

 
Art. 3 Primarul Comunei Gura Teghii, Judetul Buzau  va urmari ducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Gura Teghii, 
Judetul Buzau, asupra modului de indeplinire. 
 
            Art. 4 Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica în consecință orice 
prevedere contrară adoptată prin acte administrative anterioare. 
  

 Art. 5 (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor 
interesate. 

 (2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului 
Comunei Gura Teghii, judetul Buzau  prin afisare la sediul Primariei Comunei Gura 
Teghii, judetul Buzau  si prin publicare pe site-ul Primariei Comunei Gura Teghii, 
Judetul Buzau. 

  
 
Nr. 1 
Data 30.01.2020 
GURA TEGHII                   Presedinte de sedinta ,                        

             
       Banu Emil      
                                         Contrasemneaza 

                                                                                                   Secretar general, 
                                                                                                
                                                                                                           Palaloga Ligia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de 30.01.2020, cu 
respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un nr de  12  voturi pentru, ...... 
abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de  13  consilieri în funcţie şi  12  consilieri prezenţi la şedinţă . 



Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 1/30.01.2020 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : 

  
 
 
,,MODERNIZARE DC 173, GURA TEGHII-VARLAAM, L=5,7 KM, COMUNA GURA 
TEGHII, JUDEȚUL BUZĂU - REST DE EXECUTAT" 
TITULAR: Comuna Gura Teghii, judetul Buzau 
BENEFICIAR:  Comuna Gura Teghii, judetul Buzau 
AMPLASAMENT: sat Gura Teghii, comuna Gura Teghii, judetul Buzau  – Regiunea de 
dezvoltare 2 Sud-Est, România 
PROIECTANT:  SC  RUTIER CONEX XXI SRL 
 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei / Mii (inclusiv TVA%) 
TOTAL GENERAL 8.157.568,05 lei/ 1.720.570 euro 
Din care Construcţii -  Montaj  7.611.779,15 lei / 1.605.454 euro 
 
Curs LEI/EURO la data de 4,7512 – 1 EURO 01.10.2019 LEI 
 

Ø SURSĂ DE FINANŢARE / CHELTUIELI ELIGIBILE / CONTRIBUTIE PROPRIE: 
In conformitate cu OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului National de 

Dezvoltare Locala cheltuielile eligibile sunt 7.872.259,95 lei cu T.V.A (din care 
2.774.408,49 lei prin PNDL 1 iar 5.097.851,46 lei prin HG 577/2007) iar cheltuielile 
neeligibile  sunt in cuantum de 285.308,09 lei cu T.V.A (contributie proprie).  
 

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.10.2019: 
 

Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala decontata este de 
5.961.038,32 lei din care 5.816.261,32 lei cu TVA reprezentand cheltuieli eligibile si 
144.777 lei cu TVA reprezentand cheltuieli neeligibile (contributie proprie).  
 

Restul de executat decontabil conform devizului general actualizat este 
2.196.529,73 lei cu TVA din care 2.055.998,63 lei cu TVA reprezinta cheltuieli 
eligibile iar 140.531,09 lei cu TVA cheltuieli neeligibile (contributie proprie). 
 
      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  
Retea Drumuri Modernizate: 
Drumuri Comunale= 1 
Lungimea = 5,7 km 
Parte carosabila proiectata = 4 - 5 m  
Acostamente = 2 x 0,50 m 
Santuri de pamant = .......... m 
 

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25 m si o latime de 4 m cu aceeasi 
structura rutiera cu cea a drumurilor din cadrul proiectului. 
In cadrul proiectului se vor realiza podete cu diametrul de 600 mm si o lungime 
variabila, atat la intersectia cu drumurile laterale cat si in punctele de minim. 
Pentru siguranta circulatiei se vor realiza marcaje rutiere longitudinale si se vor monta 
indicatoare rutiere. 
Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare-  12 luni  
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 


