
 
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  UNGURIU 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea valorii finale a proiectului de investiţie „Modernizare 

infrastructură rutieră Comuna Unguriu, judeţul Buzău” 

 

 

 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău, 

Având în vedere : 

-  expunerea de motive a primarului comunei  Unguriu , jud. Buzău ,  înregistrată  
la  nr. 4789/ 2014 ; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 4790 / 2014 ; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 
- prevederile art.1, alin 1 şi 2, precum şi ale art.3 din O.U.G. nr. 79/2009 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului 

rural prin creşterea  calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009; 

-prevederile contractului de finanţare nerambursabilă nr. C413322011221046339 

din data de 14.04.2014 , încheiat între comuna Unguriu  şi APDRP-CRPDRP 2 Sud 

Est Constanţa ; 

- raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică nr. 4192/2014; 

- prevederile art. 36 alin 4, lit. d si e din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

       În temeiul art. 45 alin. (1) - (4)  si art. 115 alin. (1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.(1) Se aprobă valoarea finală a proiectului de investiţie „Modernizare 

infrastructură rutieră Comuna Unguriu, judeţul Buzău”, în sumă de 516.658,26 lei 

(eligibil 452.803 lei , neeligibil  63.782,26 lei)  la care se adaugă  T.V.A.-ul aferent  în 

valoare de 123.980,46 lei (neeligibil). 



      (2) Valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute este în cuantum de 2,5% , 

respectiv 12.914,63 lei ( neeligibil)  la care se adaugă 3.099,51 lei (neeligibil) 

reprezentănd T.V.A. . 

 

Art.2.Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  

transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor , instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  

şi  juridice  interesate . 

 
 
 
 
 
          PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ   , 
          Consilier  Staruială Grigore                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                      SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                             Jr. Marin Adrian-Vasile 

 
 

 

 

 

 

 

 

Unguriu , 27.11.2014 
Nr. 35 
 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 27.11.2014, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale , republicată şi actualizată , cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


