
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA MAGURA 
- CONSILIUL LOCAL  - 

    HOTĂRÂRE 
 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţie „MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN SAT CIUTA, COMUNA 
MĂGURA, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii 
investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 

 
        Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Buzău, 
 Având în vedere : 
 -expunerea de motive a primarului comunei Măgura, înregistrată 
sub nr. 9 din 11 februarie 2019; 
 -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat  
sub nr. 11 din 11 februarie 2019; 
  -raportul de specialitate al consilierului juridic comunei Măgura 
înregistrat  sub nr. 10  din 11 februarie 2019; 
 -avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotărâre; 
 -avizul comisiei de specialitate a consiliului local Măgura; 
     - 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.  
 
 in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001,   republicata, 



 
HOTARASTE 

 
   Art. 1   Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati 
aferenti obiectivului de investitii ,,MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN SAT 
CIUTA, COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BUZĂU" in vederea includerii si 
finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare 
Locala – subprogramul ,,Modernizarea Satului Romanesc” – domeniul 
specific c) realizarea / extinderea / reabilitarea / modernizarea / 
dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, 
grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, colegii naţionale, 
grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de 
învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ 
preuniversitar, înfiinţate potrivit legii, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 

Art. 2  Se aproba implementarea proiectului si suportarea de la 
bugetul local al comunei MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN SAT CIUTA, 
COMUNA MĂGURA, JUDEȚUL BUZĂU, a cheltuielilor neeligibile in 
cadrul Programului National de Dezvoltare Locala in limita sumei de 
59.357 lei inclusiv TVA (din care 41.650 lei inclusiv TVA deja 
decontati). 

 
Art. 3 Primarul Comunei Măgura, Judetul Buzau  va urmari 

ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local 
al Comunei Măgura, Judetul Buzau, asupra modului de indeplinire. 
 

Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului 
Judeţului Buzău, în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului comunei Măgura si, prin grija Secretarului comunei 
Măgura va fi adusă la cunoştinţa publică. Aceasta hotărâre a fost 
adoptata de către Consiliul Local al comunei Măgura în şedinţa 
ordinară din 28 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (1) din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de ____ voturi pentru , 
un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de 
___ consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 

 
 
 Preşedinte de şedinţă,                                            
   Consilier Diaconu Marcel-Constantin,          
 
 

Contrasemnează, 
 

Secretar cu atributii delegate, 
Măgura, 28 februarie 2019 
Nr.8 



 
 

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 8/28.02.2019 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-
ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE 
 
 
,,MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN SAT CIUTA, COMUNA MĂGURA, 
JUDEȚUL BUZĂU" 
TITULAR: Comuna Măgura, judetul Buzau 
BENEFICIAR:  Comuna Măgura, judetul Buzau 
AMPLASAMENT: sat Măgura, comuna Măgura, judetul Buzau  – 
Regiunea de dezvoltare 2 Sud-Est, România 
PROIECTANT:  SC  CREATIVE ROAD DESIGN SRL 
 
 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 
TOTAL GENERAL 1.157.735 lei/ 244.186 euro 
Din care Construcţii -  Montaj  885.727 lei / 186.815 euro 

 
Curs LEI/EURO la data de 4,7412 – 1 EURO 12.02.2019 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 1.098.378 lei cu T.V.A iar cheltuielile neeligibile  sunt in 
cuantum de 59.357 lei cu T.V.A (contributie proprie).  

 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 

01.02.2019: 
 
Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea 

totala decontata este de 113.050 lei din care 71.400 lei cu TVA 
reprezentand cheltuieli eligibile si 41.650 lei cu TVA 
reprezentand cheltuieli neeligibile (contributie proprie).  

 
Restul de executat decontabil conform devizului general 

actualizat este 1.044.685 lei cu TVA din care 1.026.978 lei cu 
TVA reprezinta cheltuieli eligibile iar 17.707 lei cu TVA 
cheltuieli neeligibile (contributie proprie). 

 
      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  



Suprafata totala a imobilului ce face obiectul acestui proiect este de 
479 mp, iar caracteristicile acestora se regasesc mai jos: 

 
- suprafata construita - 479 mp 
- arie desfasurata totala - 876 mp 
- regim de inaltime - P 
- dimensiuni - 39,76 x 24.91 m 
- capacitati - 14 incaperi (5 sali de clasa + o sala sport + o 

cancelarie + 2 birouri + 2 holuri) 
 
 
Durata de implementare a proiectului : conform graficului de 

realizare-  18 luni  
Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu 

devizul general al investitiei, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,                                            
   Consilier Diaconu Marcel-Constantin,          
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 
 

Secretar cu atributii delegate, 
 
 
 
 
 
 
 


