
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÂRSCOV 

                                                                                      

 

 
HOTARARE  

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZAU” 

in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul  
Programului National de Dezvoltare Locala 

 
 
Consiliul Local al comunei Pârscov, judetul Buzau; 
 
Avand in vedere: 
-  Expunerea de motive a Primarului Comunei Pârscov, în calitatea sa de 

initiator nr. 3367/24 mai 2019;  
- Raportul de specialitate  intocmit de compartimentul de resort din cadrul 

Aparatului  de Specialitate al Primarului comunei Pârscov, jud. Buzau inregistrat la nr.  
3368/24 mai 2019; 
   - Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Comunei Pârscov, judetul Buzau  înregistrat la nr.3370/24 mai 2019 

- Raportul comun de avizare din punct de vedere al legalităţii, inregistrat la 
nr.2019; 
 
           Tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor; 
 
           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 DRUMURI LOCALE  COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL 
BUZAU" in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National 
de Dezvoltare Locala – subprogramul ,,MODERNIZAREA SATULUI  
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ROMANESC” – domeniul specific e) construirea / modernizarea / reabilitarea 
drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor,  conform anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art. 2     Se aproba implementarea proiectului si suportarea de la bugetul local 
al comunei Pârscov, judetul Buzau a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locala in limita sumei de 218273 lei inclusiv TVA (din care 
76870,45 lei inclusiv TVA deja decontati). 

 
Art. 3   Primarul Comunei Pârscov, Judetul Buzau  va urmari ducerea la 

indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al Comunei Pârscov, Judetul 
Buzau, asupra modului de indeplinire. 
 
            Art. 4    La data adoptarii prezentei hotarari se modifică în consecință 
dispozitiile contrare din acte adminstrative anterior adoptate privitoare la obiectul de 
investiii specificat la art. 1 
  

 Art. 5  (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor 
interesate. 

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

Presedintele sedintei, 
Consilier Bălănescu Tudora 

 
Părscov,24 mai 2019. 
Nr.25. 

  
 
 

Contrasemneaza, 
Secretar , Neculai Calen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Pârscov în şedinţa de indata din data de 24 mai 2019 , cu 
respectarea prevederilor art.45 alin(1), (2) sau (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale , 
republicată şi reactualizată, cu un nr de 15 voturi pentru,  - abţineri şi - voturi contra, din numarul total de 15 
consilieri în funcţie şi 15 consilieri prezenţi la şedinţă 
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        Anexa la Hotararea Consiliului Local al comunei Pârscov nr.25 / 24 mai 2019.  
CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE : 
,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZĂU" 
TITULAR: Comuna Pârscov, judetul Buzău 
BENEFICIAR:  Comuna Pârscov, judetul Buzău 
AMPLASAMENT: sat Pârscov, comuna Pârscov, judetul Buzău – Regiunea de 
dezvoltare 2 SUD-EST, România 
PROIECTANT:  SC DINENG DEV SRL 
 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 
 Mii lei/mii euro 

(inclusiv TVA%) 
TOTAL GENERAL   9972370 lei/2168328 euro 
Din care Construcţii -  Montaj    9525236 lei/2071108 euro 

 
Curs LEI/EURO la data de 29.09.2017 – 1 EURO 4,5991 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 9754097  lei cu T.V.A iar cheltuielile 
neeligibile  sunt in cuantum de 218273 cu T.V.A (contributie proprie).  
   

INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 24.05.2019: 
Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala decontata este 

de 311681,25 lei cu TVA din care 234810,80 lei inclusiv TVA - cheltuieli eligibile iar 
76870,45 lei inclusiv TVA - cheltuieli neeligibile (contributie proprie).  

 
Restul de executat  decontat conform devizului general actualizat este 9660688,75 

lei cu TVA din care 9519286,20 lei cu TVA reprezinta cheltuieli eligibile iar 
141402,55 lei cu TVA cheltuieli neeligibile (contributie proprie). 
 
      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  
Lungimea totala a drumurilor ce fac obiectul acestui proiect este de 11,816 km, iar 
caracteristicile acestora se regasesc mai jos: 

 

- drumuri comunale modernizate - 19 
- Lungime totala - 11,816 km 
- rigola carosabila - 3839 ml 
- rigola carosabila la drumuri laterale - 419 ml  
- rigola de acostament - 615 ml 
- santuri betonate - 7258 ml 
- rigola ranforsata - 110 ml 
- Podete tubulare Dn 400 - 22 buc 
- Podete tubulare (la accese) DN 300 - 26 buc 
 

 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. 


