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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
_______CONSILIUL LOCAL BOZIORU_______ 

 
 PROIECT  

H O T Ă R Â R E    
privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie,  

a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor 
neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare Drumuri comunale  

DC 85 și DC 89, comuna Bozioru,  județul Buzău" 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOZIORU , JUDETUL BUZAU ; 
Având în vedere :  
 adresa Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 84013 din 

18.07.2022; 
 referatul de aprobare înregistrat la nr.2.547/31.08.2022 în conformitate cu 

prevederile art.136, alin.(8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 raportul de specialitate nr.2.548/31.08.2022; 
 avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Bozioru; 
In conformitate cu :  
- prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 , alin. (2)  
din CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ;  

 prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 
199/1997 ; 

 prevederile OUG 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică / contractelor 
sectoriale / contractelor de concesiune /acordurilor-cadru;; 

 prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile art.9 , alin. (1) , lit. ”e” privind  Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 
pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d ;  

 prevederile art.1 din  Ordinului Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei nr. 1333/2021 de aprobare a Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny;       
      În temeiul prevederilor :  art. 129 , alin. (1) , alin. (2) , lit. ”b” , coroborat 
cu alin. (4), lit. „d”şi „f”, art. 139  alin. (1) , coroborat cu prevederile art. (197 – 
200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

                      Art.1. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare Drumuri comunale DC85 și DC89, 
comuna Bozioru, județul Buzău", aprobat pentru finanțare prin 
Programulnațional de investiții „Anghel Saligny” prin Ordin al Ministrului  
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Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, întocmită  de S.C. DRUM DESIGN 
S.R.L.  

          (2) Valoarea  totala a investitiei este de 13.804.810,93 lei cu TVA, din care 
de la bugetul de stat, prin PNI ”Anghel Saligny” – 8.000.000,00 lei cu TVA, iar de 
la bugetul propriu al Comunei Bozioru – 5.804.810,93 lei cu TVA. 
 
 Art.2.Se aprobă  suportarea, în perioada 2022-2028, de la bugetul propriu 
al Comunei Bozioru a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează de la bugetul de 
stat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny", în cuantum total de 
5.804.810,93 lei. 
 
 Art.3.Se aprobă forma actualizată a cererii de finanţare aferenta obiectivului 
de investitii "Modernizare Drumuri comunale DC85 și DC89, comuna Bozioru, 
județul Buzău", potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
       
 Art.4.Se aprobă forma actualizata a Devizului General şi a Indicatorilor 
Tehnico Economici, aferent obiectivului de investiţii "Modernizare Drumuri 
comunale DC85 și DC89, comuna Bozioru, județul Buzău", potrivit Anexei nr. 
2 la prezenta hotărâre. 
 
         Art.5. Cu data prezentei se modifică în consecinţă Anexele nr. 1 si 2 la 
HCL nr.33/30.09.2021 
 
   Art.6. Se desemnează Primarul comunei Bozioru pentru a duce la 
îndeplinire de prevederile prezentei Hotărâri. 
 
         Art.7.Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor si persoanelor interesate.  
 
 

Nr.34/31.08.2022 
Bozioru 

 

 

Iniţiator,                                                   AVIZAT,                                                                                                                                                               
PRIMAR:                                       Secretar General Comună 

GRIGORE Valentin                                          OPREA MIRELA       

                                                   

         ........................                                                ................... 
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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.2.547/31.08.202 
 

REFERAT DE APROBARE 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea 

Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a 
asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii 

 ,,Modernizare Drumuri comunale DC85 și DC89,  
comuna Bozioru,  județul Buzău" 

 
 

       Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții  
”Anghel Saligny”  și prevederile Ordinului  Nr. 1.333 din 21 septembrie 
2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. 
a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 
 Vâzând  Devizul general modificat al obiectivului de investiții, 
realizat de S.C. OG DRUM PROIECT S.R.L., obiectiv de investiții ce se 
încadrează pentru finanțarea prin  Programului Național de Investiții  
”Anghel Saligny”, am inițiat un proiect de hotărâre prin care propun 
consilierilor locali : 
   - aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Interventie 
precum și indicatorii tehnico-economici actualizati aferenți obiectivului  
de investitii ,,Modernizare Drumuri comunale DC85 și DC89, comuna 

Bozioru, județul Buzău", 
         - suportarea, în perioada 2022-2028, de la bugetul propriu al 
Comunei Bozioru a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanţează de la 
bugetul de stat prin Programul National de Investiţii ,,Anghel Saligny", 
în cuantum total de 5.804.810,93 lei. 
           -  aprobarea formei actualizate a cererii de finanţare aferenta 
obiectivului de investitii "Modernizare Drumuri comunale DC85 și 
DC89, comuna Bozioru, județul Buzău". 
 
          -  aprobarea formei actualizate a Devizului General aferent 
obiectivului de investiţii "Modernizare Drumuri comunale DC85 și 
DC89, comuna Bozioru, județul Buzău". 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
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       Valoarea  totala a investitiei este de 13.804.810,93 lei cu TVA, din 
care de la bugetul de stat, prin PNI ”Anghel Saligny” – 8.000.000,00 lei 
cu TVA iar de la bugetul propriu al Comunei Bozioru – 5.804.810,93 lei 
cu TVA. 

     În aceste condiții supunem spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de 
Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a 
asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii 
,,Modernizare Drumuri comunale DC85 și DC89, comuna Bozioru, 
județul Buzău". 

 
PRIMAR, 

                                       GRIGORE Valentin 

 ……………….. 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU,  

COMUNA BOZIORU 
 

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

 
Nr.2.548/31.08.2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației pentru Avizarea 
Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum si a 

asumarii cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investitii 
 ,,Modernizare Drumuri comunale DC85 și DC89,  

comuna Bozioru, județul Buzău" 
 

     Subsemnatul Stănciuc Robert, consilier achiziţii publice în cadrul 
Compartimentului Financiar –contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii 
Publice,  am analizat proiectul de hotărâre mai sus menționat și am 
constatat că respectă prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții  ”Anghel 
Saligny”  și prevederile Ordinului  Nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021  și poate fi supus 
aprobării consiliului local. 

     Având în vedere modificarea cererii de finanţare şi a Devizului 
General precum  si a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de 
investitii ,,Modernizare Drumuri comunale DC85 și DC89, comuna 
Bozioru, județul Buzău",   a fost necesar, iniţierea unui nou proiect de 
hotărâre, care va completa HCL nr. nr.33/30.09.2021, prim modificarea 
Anexelor 1 şi 2.  
       Valoarea  totala a investitiei este de 13.804.810,93 lei cu TVA, din 
care de la bugetul de stat, prin PNI ”Anghel Saligny” – 8.000.000,00 lei 
cu TVA iar de la bugetul propriu al Comunei Bozioru – 5.804.810,93 lei 
cu TVA. 

Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea 
prevederilor legale, apreciem faptul că proiectul de hotărâre este legal şi 
oportun. 

Întocmit 

 STĂNCIUC Robert  

http://www.comunabozioru.ro/
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