
                                        
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –   PROIECT DE HOTĂRÂRE               

 
20/2022        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

_________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________     
  
                                                                                

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E   

privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 
ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul 

Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny” 
 
 Consiliul local al comunei Bozioru, județul Buzău, întrunit în 
şedinţă  <<ordinară>>: 
    
 Având în vedere: 

• referatul de aprobare la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul 
comunei prin care solicită aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” 
în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”, înregistrat 
sub nr.1.739/26.05.2021;  

• raportul compartimentului de specialitate,  înregistrat sub  nr. 
1.740/26.05.2021; 

• avizul  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local date în 
termenul legal; 

Luând în considerare: 
•  Documentația de Avizare a Lucrarilor de Interventii realizata de 

catre SC OG DRUM PROIECT SRL ; 
• Văzând HCL nr.32/2021 privind  privind aprobarea cererii de 

finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiţii 
”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA 
BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții  
”Anghel Saligny” ; 

• În conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

• În conformitate cu prevederile art.44 si 45 din Legea nr.273/2006 
a finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 



       În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.b), coroborat cu 
prevederile art.129 alin.(4) lit.d), art. 139 alin. (3), precum si art. 196 
alin. (1) litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE :  

         Art.1.– Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU”. 

 
       Art.2.– Se aprobă indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, 
COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU”, conform anexei nr.1 care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

       Art.3.–Se aprobă Devizul general pentru obiectivul de investiţii 
”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA 
BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU”, conform anexei nr.2 care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

       Art.4. Secretarul general al comunei Bozioru va asigura 
publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

 
 NR.20/26.05.2022 
                        
                                              Iniţiator, 

                                        PRIMAR: GRIGORE Valentin 

 ……………………………. 

 

Avizează pentru legalitate, 
SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

Mirela OPREA 

 ……………………. 

 

 

 
 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________PRIMAR____________ 
website :www.comunabozioru.ro   e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
                               tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 

Nr.1.739/26.05.2022 

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 
ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul 

Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny” 

Având în vedere: 

 HCL nr.32/2021 privind  aprobarea Notei conceptuale şi a Temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” 
în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny” ; 

 prevederile art.44 si 45 din Legea nr.273/2006 a finantelor 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.129 alin.(2) lit.b), coroborat cu prevederile art.129 
alin.(4) lit.d), art. 139 alin. (3), precum si art. 196 alin. (1) litera a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  Am initiat un proiect de hotarare prin care supun aprobarii 
consiliului local indicatorii tehnico-economici și Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiţii  
”Asfaltare strada Salcâmilor, comuna Gologanu, județul Vrancea”. 

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii realizata de 
către SC OG DRUM PROIECT SRL a fost întocmită in conformitate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.  

   Supun aprobării consiliului local proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

PRIMAR, 
                                       GRIGORE Valentin 

 ……………….. 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________PRIMAR____________ 
website :www.comunabozioru.ro    

e-mail: primariabozioru@yahoo.com  tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 

Nr.1.740/26.05.2022 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 

obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 
ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul 

Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny” 
 
 

     Subsemnata Oprea Mirela, secretar general al comunei Bozioru, 
vă fac cunoscut ca proiectul mai sus mentionat a fost întocmit in 
conformitate cu prevederile art.44 si 45 din Legea nr.273/2006 a 
finantelor publice locale si a avut la bază HCL nr.44/2020 privind 
aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul 
de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, 
COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU”. 

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii realizata de catre 
SC OG DRUM PROIECT SRL a fost întocmită in conformitate cu 
prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.  

 Proiectul poate fi supus aprobarii consiliului local în forma 
prezentata. 

Întocmit 

 OPREA MIRELA  

………………. 

 

 

 



 

 R O M Â N I A                                   
 JUDEŢUL BUZĂU   
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.1 – pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului,servicii, comerţ şi urbanism 

  
Nr.1971/20.06.2022           

AVIZ 
La proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentruobiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI 

COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” 
în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny” 

”      

      În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.1, 
pentru -  programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ şi urbanism, 
s-a întrunit în şedinţa de comisie  pentru a analiza şi aviza  proiectul de 
hotărâre depus, în vederea discutării  acestuia în sedinţa <<ordinară>> 
a Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 29.06.2022, adoptă 
următorul aviz: 

       Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de 
hotărâre a consiliului local  nr.20/26.05.2022, privind  aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor 
tehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiţii 
”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA 
BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU » cu un număr de 
……0……..amendamente/fără amendamente. 

          (2) Prin urmare comisia nr.1 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu ______ voturi ,,pentru” _____voturi ,,împotrivă” ______ 
,,abţineri” avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

      Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, 
în termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

Preşedinte, 
MORĂRESCU ANDREI_________________ 
Secretar,  
FILIPOIU VALERIAN_____________________ 
                                                Membru,  



MOROGAN GHEORGHE________________ 
 

 R O M Â N I A                 
 JUDEŢUL BUZĂU  
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
 COMISIA NR.2 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii    

publice, drepturile cetăţenilor 
 
  Nr.1972/20.06.2022 

AVIZ 
La proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentruobiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI 

COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” 
în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny” 

       În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru,  Comisia nr.2, 
pentru- administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
drepturile cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a analiza  
şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării  acestuia în 
sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de 
29.06.2022, adoptă următorul aviz: 

            Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre 
a consiliului local  nr.20/26.05.2022, privind  aprobarea Documentației 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și 
a devizului general pentruobiectivul de investiţii ”MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL 
BUZĂU » cu un număr de ………0…..amendamente/fără amendamente. 

           (2) Prin urmare comisia nr.2 a analizat  materialele depuse şi a 
hotărât cu______voturi ,,pentru”_____voturi ,,împotrivă”______,,abţineri” 
avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

            Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în 
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru. 

 Preşedinte 
 VĂCĂROIU MARIUS-ION_________________ 
 
 Secretar, 
 DINCĂ LUISA____________________________ 
  
                                                   Membru, 

SPĂTARU MARIAN_____________________ 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU ,  
CONSILIUL LOCAL BOZIORU 
COMISIA NR.3 – învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement 

 Nr.1973/20.06.2022  
 

AVIZ 
La proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentruobiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI 

COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” 
în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny” 

 
        În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. b) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37  din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.3, 
pentru- învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate 
sportivă şi de agrement, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a 
analiza  şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării  
acestuia în sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei 
Bozioru din data de 29.06.2022, adoptă următorul aviz: 

     Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de 
hotărâre a consiliului local  nr.20/26.05.2022, privind  aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor 
tehnico-economici și a devizului general pentruobiectivul de investiţii 
”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA 
BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU » cu un număr de 
………0…..amendamente/fără amendamente. 

           (2) Prin urmare comisia nr.3 a analizat  materialele depuse şi 
a hotărât cu _______voturi ,,pentru” _____voturi ,,împotrivă” ______ 
,,abţineri”, avizarea proiectul  de hotărâre mai sus menţionat 

       Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului 
comisiei, în termenul recomandat, Secretarului General al Comunei 
Bozioru. 

 Preşedinte, 
 JIPA LUCIA_________________________________ 
 
 Secretar, 
 MIRICĂ MARIA-NICOLETA___________________ 
 


