
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

                                      COMUNA MĂGURA  
- CONSILIUL LOCAL  - 

 

HOTĂRÂRE 

 

 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate , indicatorilor tehnico-

economici , Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor 
Analizei Cost-Beneficiu, a valorii investițiilor aferente Consiliului 

Local Măgura și a participării Consiliului Local Măgura la 
cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020 
  
  
 

 
        Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Buzău, 
 Având în vedere : 
 -expunerea de motive a primarului comunei Măgura, înregistrată 
sub nr. 72 din 26 seprembrie 2019; 
 -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat  sub 
nr. 74 din 26 septembrie 2019; 
  -raportul de specialitate înregistrat  sub nr. 73  din 26 septembrie 
2019; 
 -avizul secretarului general al comunei dat pe proiectul de 
hotărâre; 
 -avizul comisiei de specialitate a consiliului local Măgura; 

-adresa nr. F940/2019 a Companiei de apă  S.A. Buzau ; 
În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea finanţelor publice 

locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare si art.129 
alin. (4) litera „d” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

  În temeiul art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

         Art.1.   Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti  
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” conform anexei 1 si 2 parte 



integrantă a prezentei hotărâri . 
Art.2. Se aprobă din valoarea totală a „Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în 
perioada 2014 – 2020”, valoarea investițiilor aferente Comunei Măgura 
în sumă totală de 4.822.755 mii Euro fara TVA (preturi curente) / 
4.550.796 mii Euro fara TVA (preturi constante), reprezentând cheltuieli 
eligibile. 

Art.3.Se aprobă participarea Comunei Măgura la cofinanțarea 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020,cu suma totală de 90.668 
Euro fara TVA (preturi curente) / 85.555 Euro fara TVA (preturi 
constante), reprezentand contributia proprie, in procent de 2% din 
necesarul de finantare. 

Art.4.Avand in vedere faptul ca investitiile se vor derula in perioada 
2020-2023, aceste valori sunt estimate a fi consumate efectiv dupa 
urmatorul grafic: 

 

 
   

Art. 5. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform 
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în 
perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 3 parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.6.Se împuterniceşte Dl Cîrstea Daniel, primar al comunei 
Măgura, născut la data de 21 iulie 1974, la Pârscov, judeţul Buzău, 
domiciliat în comuna Măgura,  posesor al  CI. seria  XZ nr. 758022 
eliberat(ă) de SPCLEP Pîrscov, la data de 01.08.2016, să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local Măgura documentele necesare 
inclusiv să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea 
Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost- 
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020”. 

Art. 7. 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. 8  (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si 
persoanelor interesate. 

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

Art.9.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului 
Judeţului Buzău, în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Primarului comunei Măgura si, prin grija Secretarului general al 



comunei Măgura va fi adusă la cunoştinţa publică. 
 
 

Preşedinte de şedinţă,                                            Contrasemnează, 
   Consilier  Gabriel Mihalcea          Secretar general al comunei, 
             Otilia-Valentina Niță 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Măgura, 27 septembrie 2019 
Nr. 29  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al 
comunei Măgura în şedinţa ordinară din 27 septembrie 2019, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 privind  
codul administrativ, 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. 
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Anexa la H.C.L. nr. 29/27 septembrie 2019        Anexa 1 
  
 

INDICATORI FIZICI: 
 
APA: 

Nr. 
Crt. Descriere U.M

. 
Cantitate / Localitate 

Magura 

0 1 2 3 

1 Conducta transport Vernesti-Magura m 18.307 

2 Statii de pompare pe conducta de 
transport buc 2 

3 Rezervor de inmagazinare de 300 
m3 buc 1 

4 Statie de clorinare buc 1 

5 Retea de distributie – extindere m 5.677 

6 Retea de distributie – reabilitare  m 5.300 

7 Statie de pompare pe reteaua de 
distributie  buc 4 

 
CANAL: 
- 

 
 
 
 
Presedinte de sedinta,                                     Secretar general, 

Gabriel Mihalcea                 Otilia-Valentina Nita 
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Anexa la H.C.L. nr. 29/27 septembrie 2019           Anexa 2 
 
 
 
INDICATORI ECONOMICI:  
Preturi constante 

Nr.  
Crt. UAT-uri 

Valoare Investitii (mii Euro) Valoare cofinantare 
(Euro) 

APA CANAL TOTAL  
(fara TVA) 

TOTAL  
(cu TVA) fara TVA 

1 UAT Magura  4.550,796   -     4.550,796   5.402,636   85.555  

 
 
 
 
Preturi curente 

 

 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                         Secretar general, 

Gabriel Mihalcea                Otilia-Valentina Nita 

 
 

Nr.  
Crt. UAT-uri 

Valoare Investitii (mii Euro) Valoare cofinantare 
(Euro) 

APA CANAL TOTAL  
(fara TVA) 

TOTAL  
(cu TVA) fara TVA 

1 UAT Magura  4.822,755   -     4.822,755   5.725,501   90.668  



  
Anexa	la	H.C.L.	nr.	29/27	septembrie	2019	 			 	 		 	 	 					 Anexa	3	

  

 STRATEGIA DE TARIFARE 

a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata 

din Judetul Buzau, in perioada 2014-2020	

	

STRATEGIA DE 
TARIFARE 

Tarif 
initial 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

RON/m3 % % % % % % 
Tarif apa 4.64 6.00% 0.50% 13.20% 9.00% 6.50% 3.10% 
Tarif canalizare 2.60 30.00% 10.00% 19.60% 0.50% 0.75% 2.70% 

	

NOTA: 

Cresterile tarifare propuse sunt cresteri in termeni reali ce vor fi aplicate in fiecare an incepand cu 1 ianuarie.  

In conformitate cu Contractul de Delegare, suplimentar fata de cresterile tarifare in termini reali propuse si aprobate, Operatorul va 
ajusta tarifele in fiecare an cu inflate acumulata pe ultimul an. 

   Preşedinte de şedinţă,                                            Contrasemnează, 

   Consilier  Gabriel Mihalcea          Secretar general al comunei, 

             Otilia-Valentina Niță 


