
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA 

 
 

 
PROIECT HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici 

ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare si dotare 
gradinita”- faza SF 

 
 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință _______, în data de _______ 
 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 16427/22.12.2021 prin care s-a 
propus aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare si dotare gradinita”- faza 
SF  

 
Având in vedere: 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, 
art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-         prevederile HG. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiiolor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
-       Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
-  HCL 62 din 30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- Cladire depozit, Infiintare si dotare 
gradinita, Elaborare PUZ” 
-      solicitarea de la FRDS nr. 2098/30.09.2021 pentru actualizarea devizului general însoțit de 
fundamentarea economică din SF 
-        Contractul de finantare nr. 15/16.12.2021/SEE  intre Comuna Budila si Fondul Roman de 
Dezvoltare Sociala, pentru Proiectul PN 1060 “Cheia viitorului- Incluziune sociala in comuna Budila” 
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. d) alin (7) lit. h), art. 136 
alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), 
art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completarile ulterioare, 
- avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 



 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
         Art. 1. – Se aproba documentatia tehnico-economica, la faza SF, actualizata, aferenta 

obiectivului de investitii “Desfiintare imobil- Cladire depozit. Infiintare si dotare gradinita”, 
intocmita de SC URBAN EYE SRL. 

            
          Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

“Desfiintare imobil- Cladire deposit. Infiintare si dotare gradinita”, conform Anexei 1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

 
         Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Budila, domnul Marsavela Irimia, prin compartimentele de specialitate. 
 
         Art. 4. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-

ul www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar-Contabil si 
Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre 
Secretarul general al comunei. 

 
      INITIATOR,                                      
MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  BRAŞOV 
PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  

 
                                               Nr. 16427/22.12.2021 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare si dotare gradinita”- 

faza SF 
 

 
 
        Având în vedere: 
- art. 136 alin. (1), alin. (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completarile ulterioare, 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997 

-    prevederile HG. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiiolor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

-   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

-  HCL 62 din 30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- Cladire depozit, Infiintare si dotare 
gradinita, Elaborare PUZ” 
-      solicitarea de la FRDS nr. 2098/30.09.2021 pentru actualizarea devizului general însoțit de 
fundamentarea economică din SF 
-        Contractul de finantare nr. 15/16.12.2021/SEE  intre Comuna Budila si Fondul Roman de 
Dezvoltare Sociala, pentru Proiectul PN 1060 “Cheia viitorului- Incluziune sociala in comuna Budila” 

prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) 
lit. a), art. 140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019  

 
 
 
 
 



privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, este necesară adoptarea unei Hotărâri de 
Consiliu Local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare si dotare 
gradinita”- faza SF  

PRIMAR, 

MARSAVELA IRIMIA 
 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisiile nr. 1, 2 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



 

Raport de specialitate 
 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- cladire depozit. Infiintare si 

dotare gradinita”- faza SF 
 
 

 
   Având în vedere: 

-  prevederile art. 136 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completarile ulterioare art. 7 alin. (2) din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 

80, art. 81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

-    prevederile HG. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiiolor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

-  HCL 62 din 30.06.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si ai 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii “Desfiintare imobil- Cladire depozit, 
Infiintare si dotare gradinita, Elaborare PUZ” 
-      solicitarea de la FRDS nr. 2098/30.09.2021 pentru actualizarea devizului general însoțit 
de fundamentarea economică din SF 
-        Contractul de finantare nr. 15/16.12.2021/SEE  intre Comuna Budila si Fondul Roman 
de Dezvoltare Sociala, pentru Proiectul PN 1060 “Cheia viitorului- Incluziune sociala in 
comuna Budila”, este necesară dezbaterea acestui Proiect de hotarare. 
 

 
 

 
 

INTOCMIT, 
        SECRETAR GENERAL, 

        BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 


