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 HOTARAREA Nr. 38 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici reactualizați pentru 
obiectivul de investiții ,,Inființare rețele de alimentare cu apă în comuna 

Ziduri, județul Buzău” în vererea includerii și finanțării în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 

 
 

 Consiliul Local  Ziduri,  
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 6624/15.10.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 6625/15.10.2021; 
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale; 
- O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare; 
- adresa M.D.L.P.A. nr. 104480/01.09.202, prin care se comunică documentele 

necesare suplimentării contractelor finanațate prin P.N.D.L.; 
          Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 24/2000, privind Normele de tehnică 
legislativă la elaborarea actelor normative; 
           Respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația public; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.194/22.10.2021, nr. 

195/22.10.2021 și nr. 196/22.10.2021.  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), art. 139 alin. (3),  art. 196, alin. 
(1), lit a)  și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,                                                                                                                                                                                                                                                                     

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici reactualizați aferenți 
obiectivului de investiții   ,,Inființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, 
județul Buzău” în vederea derulării finanțării investiției prin intermediul 
Programului Național de Dezvoltare Locală – subprogramul ,,Modernizarea Satului 
Românesc” domeniul specific a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a 
sistemelor 
de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei, conform anexei  parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 
          Art. 2. Se aprobă implementarea proiectului și suportarea de la bugetul local 
al comunei ,,Inființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, județul Buzău” 
a cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală în 
limita sumei de 450.816 lei inclusiv TVA. 
          Art. 3 Primarul Comunei Ziduri, județul Buzău va urmări ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul local al Comunei Ziduri, județul 
Buzău, asupra modului de îndeplinire. 
          Art. 4. Cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică în consecință orice 
prevedere contrară adoptată prin acte administrative anterioare. 
          Art. 5. Secretarul general al  comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va 
comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județul Buzău, Primarului 
comunei, compartimentului economic altor instituții interesate. 

 
          Preşedinte de şedinţă,                     Contrasemnează, 
             Poșircă Elena                                       Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 22.10.2020, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de  voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi   prezenţi la 
şedinţă. 
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