
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 

CONSILIUL LOCAL 

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general 
reactualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi de interes local în 

satele Unguriu şi Ojasca, comuna Unguriu , judeţul Buzău” 
 

 
  Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul  Buzău  , 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- prevederile art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-prevederile H. G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si 
Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi 

din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-art. 36 alin. (2) lit. b”” ,a lin. (4)  lit.”d” , alin. (6) lit. “a” pct. 13 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile  O.G. nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor , cu 
modificările și completările ulterioare ; 

- art. 25 alin. (1) din legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
cu modificările și completările ulterioare; 

luând act de: 
-expunerea de motive a primarului comunei Unguriu nr. _______/2016; 
-raportul compartimentului de resort nr. _______/ 2016 ; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unguriu, 
 

În temeiul art.45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) Lit. “b” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , emite 
următoarea   

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general 
reactualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi de interes local în 
satele Unguriu şi Ojasca, comuna Unguriu , judeţul Buzău”, conform anexelor 1-2 

la prezenta hotărâre , care fac parte integrantă din aceasta . 
Art.2. – Se împuterniceste primarul comunei Unguriu, domnul Tirizică 

Gheorghiţă , sa aducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
Art.3. Secretarul  comunei  Unguriu va  comunica  prezenta  hotărâre  

persoanelor  şi instituţiilor  interesate  şi  va  face  publicitatea  cerută de  lege  . 

                           
                  Iniţiator ,                                               Avizat legalitate ,           

                Primar ,                                               Secretar comună ,  

    Ing. Tirizică Gheorghiţă                                Jr. Marin Adrian Vasile 

 


