
 ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 

 
HOTĂRÂRE	

 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 
„MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, 

JUDETUL BUZĂU” în vederea includerii si finantăarii investitiei în cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală 

 

 

Consiliul Local al comunei Florica, judetul Buzău; 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare al  Primarului Comunei Florica, în calitatea sa de initiator 
nr. 1692/06.09.2021  

- Raportul de specialitate  întocmit de compartimentul de resort din cadrul 
Aparatului  de Specialitate al Primarului comunei Florica, jud. Buzau, înregistrat la nr.  
1698/06.09.2021, 

   - Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Florica, judetul Buzau . 

- prevederile OUG 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. 
(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice 

           Tinând cont de Adresa MDRAP, înregistrata sub nr. 102902 din 27.08.2021 prin 
care se comunica documentele necesare suplimentarii contractelor finantate prin PNDL; 

           Respectând procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizională în administratia publică. 

 -Prevederile art.129 alin. 2 lit.b din din Ordonanta de Urgentă a Guvernului 
României nr.57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare, 



-prevederile Ordonanţei de Urgentă a  Guvernului nr. 28/2013  pentru Aprobarea 
Programului National de Dezvoltare Locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1851/2013.  

- prevederilor art.129 alin.2 lit.d si e si art.140 din Ordonanta de Urgentă a 
Guvernului Romaniei nr.57/2019 - Codul administrativ, cu modificările si completarile 
ulterioare, 

 

În temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completarile ulterioare,emite urmatoarea : 

 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1  Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului 
de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, 
JUDETUL BUZĂU" în vederea includerii si finantării investitiei în cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală – subprogramul ,,Modernizarea Satului 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 aprobă implementarea proiectului MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, 
SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDETUL BUZAU si suportarea de la bugetul local 
al comunei a cheltuielilor neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare 
Locala in limita sumei de 342.444 lei inclusiv TVA (din care 172.807 lei inclusiv TVA 
deja decontati). 

Art. 3 Primarul Comunei Florica, Judetul Buzău  va urmari ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri informand Consiliul Local al Comunei Florica, Judetul 
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 (1) Prezenta hotărâre se va comunica institutiilor si persoanelor 
interesate. 

            (2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunostintă publică prin grija 
secretarului Comunei Florica, judetul Buzău  prin afisare la sediul Primariei Comunei 



Florica, judetul Buău  si prin publicare pe site-ul Primariei Comunei Florica, Judetul 
Buzău. 

  

 

 

    Preşedinte de şedinţă 
     Consilier local, 
     Nicolescu Elena                                                   Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general delegat  comuna, 
                                                                                        Lupu Marcelica Adriana 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  21.09.2021 cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu un număr de 8  voturi pentru, 0 abţineri şi  0 voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri in funcţie şi 8consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

 

 

 

 


