
 

 

PROIECT 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL BECENI 

HOTĂRÂRE 

 

          

H O T Ă R  Â R E  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 

„Modernizare drum afectat de calamități în comuna Beceni, județul Buzău” 

 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului  comunei Beceni înregistrat la nr. 

5222/6.06.2022;  

- raportul Biroului finaciar contabil și achiziții publice; 

- avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecţie socială, 

- prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit „c” din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ 

- prevederile OG nr.25/2001 privind infiintarea C.N.I aprobata prin legea nr.117/2002 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ 
 

     H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Documentația de avizare a 

lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) „Modernizare drum afectat de calamități în comuna 

Beceni, județul Buzău” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții și din 

bugetul local al comunei Beceni.    

Art.3. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 10.239.479,03 lei inclusiv TVA, 

din care se aprobă finanțarea din bugetul local în sumă totală de 315.608,60 lei inclusiv 

TVA.  

Art.4.(1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Buzău; 

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al  

comunei prin afișare la sediul primăriei și pe site http://primariabeceni.ro/. 

Initiator, 

Primar, 

Adrian BURLACU  

                                             Avizeaza pentru legalitate, 

                                             Secretar general al comunei, 

Elena CÂRCEI 

 

Beceni       

Nr. 40/06.06.2022 



 

 

 

 

 

 

Anexa la H.C.L nr.                                           

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 

 

„Modernizare drum afectat de calamități în comuna Beceni, județul Buzău” 
 

FAZA DE PROIECTARE:  Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I..) 

DURATA DE PROIECTARE : 2 luni  

DURATA DE EXECUTIE : 10 luni  

 

 

ESALONAREA INVESTITIEI (INV/ C+M) – TVA 19% 

 

 

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si 

subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

(cu TVA) 

1 TOTAL CAPITOLE 8.615.660,71 10.239.479,03 

2 Din care C+M 6.295.318,83 7.491.429,41 

 

TOTAL GENERAL - Cheltuieli eligibile (buget de stat) 9.923.870,43 lei cu TVA 

TOTAL GENERAL – Cheltuieli neeligibile (buget local) 315.608,60 lei TVA 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții 


