
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea HCL nr 34/13.08.2018 privind aprobarea  

documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul:  
„ Extindere iluminat public în comuna Bucșani, județul Dâmbovita”  

 
Consiliul Local Buc șani, jude țul Dâmbovi ța, întrunit în ședin ța extraordinar ă din data de 

15 noiembrie 2019,  a vând în vedere : 
 
- proiectul de hotarare  nr. 10527/11.11.2019  initiat  de primarul comunei Bucsani ,   înregistrat sub nr. 

10526/11.11.2019 ; 
-  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 

10525/11.11.2019; 
- notificarea de acceptare a modificarilor financiare nr.8654/03.07.2019 emisa de CRFIR Sud Muntenia, 

în urma avizarii Proiectului tehnic aferent obiectivului  „Extindere iluminat public în comuna Bucșani, 
județul Dâmbovita”; 

- Contractul de finantare nr.C 1920072X215031604581/25.01.2019 incheiat de comuna Bucsani cu AFIR  
- HCL nr.34/13.08.2018 privind aprobarea aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 

proiectul: „Extindere iluminat public în comuna Bucșani, județul Dâmbovita” ; 
- HCL nr.45 /09.11.20218  de modificare a HCL nr.34/13.08.2018 privind aprobarea aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: „Extindere iluminat public în comuna Bucșani, 
județul Dâmbovita”; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea Structurii devizului general şi a 

Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 
- avizul favorabil nr.10702/15.11.2019 al  comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,b”, pct. ,,d”  din OUG  nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
       În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a’’ din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 

HOTARASTE :  
 

Art.1. – Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului                               
„Extindere iluminat public în comuna Bucșani, județul Dâmbovita”, ca urmare a avizarii proiectului 
tehnic de catre CRFIR, astfel cum sunt menționați în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotarâre modifică HCL nr.45/09.11.2018 si HCL nr.34/13.08.2018 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: „Extindere iluminat public în comuna 
Bucșani, județul Dâmbovita”. 
          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga  primarul comunei Bucșani, dl. 
Nită Constantin, iar cu comunicarea secretarul localitatii . 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

        Vizat legalitate , 

  ����  SIRBULET MARIANA                       SECRETAR GENERAL UAT,   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ����              ROTARU ADRIAN 
 
 

Nr. 45 
Data : 15 noiembrie  2019 

 

  

R O M Â N I A  
JUDEŢUL DÂMBOVI ŢA 

COMUNA BUCŞANI 
CONSILIUL LOCAL BUC ȘANI  

  



 
 
 
 

    Anexa nr.1 la HCL nr.45 / 15.11.2019 
 
 
 
 

Indicatorii tehnico-economici  
prev ăzuți în Memoriul Justificativ aferent proiectului 

„ Extindere iluminat public în comuna Buc șani, jude țul Dâmbovita” 
 

Data revizuire: 30.10.2019 
 

1. Valoarea total ă a investi ţiei (INV) : 453.833,16 lei (inclusiv TVA) / 92.316 eur 
(inclusiv TVA) 

- valoare TVA:  71.883 lei 
 
la un curs BCE – 1 eur = 4.6635 lei din 01.01.2019  
 
Valoare eligibilă a proiectului:       344.683,94 lei / 73.911 eur,   
Valoare neeligibilă a proiectului:     109.149,22 lei / 23.405 eur, din care  
 TVA:   71.883 lei/ 15.414 eur 
 

2. Durata de realizare: 33 luni de la data semn ării contractului de finantare 
 

3. Capacit ăţi tehnice minime:  
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SE 4 

[BUC] 

Stalpi 

Beton 

SE 10 
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Stalpi 

teava 

 9 ml 

[BUC] 
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de 

iluminat 

[BUC] 

Conductor 
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[m] 

Fundatie 

Burata 

[BUC] 

Fundatie 

Turnata 

[BUC] 

Iluminat public in sat Bucsani 49 16 7 72 2.109,50 49 16 

Iluminat public in sat Habeni 9 5 - 14 400 9 5 

Iluminat public in sat Racovita 25 11 - 38 1.087 25 11 

Iluminat public in sat Ratoaia 4 4 - 8 280 4 4 

CANTITATI TOTALE 87 36 7 132 3876.5 87 36 

 
 
 
 
              Contrasemnează: 
 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,      SECRETAR GENERAL UAT,   
    Sirbulet Mariana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ����              ROTARU ADRIAN  
  
                   
 


