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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de 

Centrul Militar Judeţean”  
 Municipiul Buzău strada Bistriţei nr.45. 

 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre înregistrat sub 
nr......................../...........................; 

- raportul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii 
înregistrat sub nr......................../.....................; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizul nr. 165/24.03.2020 al Consiliului Tehnico-Economic al 
Consiliului Judeţean Buzău;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice;  

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 
 

În temeiul art. 173, alin. 1, lit „b”, alin.(3), lit „f” şi art. 182 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

“Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de Centrul Militar 
Judeţean” – Municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr.45, Varianta 1 minimală 
prevăzut, în sinteză, în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai investiţiei 
“Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de Centrul Militar 
Judeţean” – Municipiul Buzău strada Bistriţei nr. 45, după cum urmează:  

- Valoarea totală a investiției 353.699,66 lei din care:  
- C+M: 290.123,80 lei.  
(2) Sumele menţionate includ T.V.A.  

 

Art. 3. La valoarea menționată la art. (1) se adaugă costurile pentru 
asigurarea utilităților, în sumă de 71.013,00 lei fără T.V.A. 
 

Art. 4. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii şi Direcţia 
economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi celor interesaţi, precum şi 
aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri, prin publicarea 
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău şi în Monitorul Oficial al Judeţului. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
 
 
 

                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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BUZĂU,  08 APRILIE 2020 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

    PREŞEDINTE 
  NR. 5756/09.04.2020 
 
 
 
 

REFERAT 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de 
Centrul Militar Judeţean”  

 Municipiul Buzău strada Bistriţei nr.45. 
 
 
 
 
 
 

Centrul Militar Judeţean Buzău funcţionează în baza articolelor 27 şi 
30 din Legea Apărării Naţionale nr. 45/1994. 

Finanțarea Centrului Militar Județean se realizează din fondurile 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău, în baza articolelor 76 și 77 din 
Legea 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. 

 “CONSTRUCȚIA MODULARĂ TIP CONTAINER CU FUNCȚIUNEA DE 
CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN” va asigura desfășurarea activităților instituției în 
condiții optime, pe o perioadă determinată de timp, până la edificarea unei noi 
construcții. 

Fondurile necesare realizării investiției vor fi asigurate din bugetul 
propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău. 

Ca urmare, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
inițiatorului. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

  



 
 
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
   PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
        NR. 5757/09.04.2020 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“Construcție modulară de tip container cu funcţiunea de 

Centrul Militar Judeţean”  
 Municipiul Buzău strada Bistriţei nr.45. 

 

 

 

Corpurile de clădire în care funcționează Centrul Militar Județean se 
încadrează în clasele de risc seismic II şi III şi nu mai corespund funcţiunii 
pentru care sunt folosite. De la momentul expertizării acestora (2017) până în 
prezent, starea tehnică a acestora s-a deteriorat, motiv pentru care sunt un 
pericol pentru angajații care își desfășoară activitatea în cadrul instituției. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții “CONSTRUCȚIE 
MODULARĂ TIP CONTAINER CU FUNCȚIUNEA DE CENTRUL MILITAR 
JUDEȚEAN” s-a obținut autorizația de construire și urmează a fi demarate 
lucrările. 

Conform legislației în vigoare, elaboratorul studiului de fezabilitate a 
prezentat două variante pentru realizarea construcției modulare, Varianta 1 
minimală și Varianta 2 maximală și a propus , în urma analizelor efectuate,  
implementarea Variantei minimale. 

Pentru cele de mai sus, propunem adoptarea Variantei 1 minimale si 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, așa cum sunt prezentați în 
documentele suport. 

 
 
 
 

     DIRECTOR EXECUTIV 
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