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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILA BANULUI 

 

 

 
HOTARARE  nr 35/23.05.2019 

 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „ Construire teren sport acoperit temporar sat Limpezis, 
comuna Movila Banului  ” in vederea includerii si finantarii investitiei  

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

calitatea sa de initiator nr.2398/07.05.2019  
- Raportul de specialitate  intocmit de compartimentul de resort din 

cadrul Aparatului  de Specialitate al Primarului comunei Movila Banului, jud. 
Buzau inregistrat la nr. 2399/07.05.2019  
   - Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Comunei Movila Banului, judetul Buzau  nr 
2400/07.05.2019 
            -  procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 
           - contractul de executie lucrari nr 2686/11.05.2018 incheiat ci SC SEB 
Construct SRL 
         - actul aditional nr 2/18.05.2019 la contractul de excutie lucrari nr 
2686/11.05.2018 
          - prevederile OUG 114/2019 privind  instituirea unor masuri in domeniul 
investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 
 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;   
 
 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 Construire teren sport acoperit temporar sat 
Limpezis, comuna Movila Banului   in vederea includerii si finantarii 
investitiei,  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 



Art. 2  Se aproba implementarea proiectului si suportarea de la bugetul 
local al comunei Movila Banului, judetul Buzau in limita sumei de  60556,78 lei 
inclusiv TVA  

 
Art. 3  Primarul Comunei Movila Banului, Judetul Buzau  va urmari 

ducerea la indeplinire a prezentei hotarari informand Consiliul Local al 
Comunei Movila Banului, Judetul Buzau, asupra modului de indeplinire. 

 
Art. 4 (1) Prezenta hotarare se va comunica institutiilor si persoanelor 

interesate. 
           
 (2) Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului Comunei Movila Banului, judetul Buzau  prin afisare la sediul 
Primariei Comunei Movila Banului, judetul Buzau  si prin publicare pe site-ul 
Primariei Comunei Movila Banului, Judetul Buzau. 

  
 
 

 
 

Presedinte sedinta                      Avizat pentru legalitate, 
            Dumitru Paul                                                           Secretar                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Movila Banului în şedinţa din data de 
23.05.2019 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 10. voturi pentru, ...... abţineri şi 
........ voturi contra, din numarul total de .11. consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă 
 



Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.35/23.05.2019  
 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
AI OBIECTIVULUI DE  INVESTITIE 

  
 
 
Construire teren sport acoperit temporar sat Limpezis, comuna Movila 
Banului   
TITULAR: Comuna Movila Banului, judetul Buzau 
BENEFICIAR:  Comuna Movila Banului, judetul Buzau 
AMPLASAMENT: sat :Limpezis, comuna Movila Banului, judetul Buzau –  
PROIECTANT :  SC  CONSTOTAL SRL 
 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI: 

VALOAREA INVESTITIEI : 
 Lei / Euro (inclusiv TVA%) 
TOTAL GENERAL 499687,35 lei 
Din care Construcţii -  Montaj  491097,53 lei  
 

 
 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTITIEI PANA LA 01.05.2019: 
Pana la data prezentei Hotarari a Consiliului Local valoarea totala 

decontata este de 491097,53 lei cu TVA  
Restul de executat  decontat conform devizului general actualizat este 

60556,78 lei cu TVA). 
 
      INDICATORI TEHNICI AI INVESTITIEI :  
 Suprafata totala = 880 mp 

 
 

 Durata de implementare a proiectului : conform graficului de realizare-  
10 luni  

 Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul 
general al investitiei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


