
R O MÂN I A  

JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAL TA ALBĂ 

HOTARARE 

privind: aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţie „MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN COMUNA BAL TA ALBĂ, JUD. BUZAU" 

in vederea finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 

Consiliul Local al comunei Balta Albă, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 
- Referat de aprobare a Primarului Comunei Balta Albă, în calitatea sa de

initiator nr. 3103/17.06.2020 

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Balta Albă, jud. Buzau inregistrat la nr. 
3102/17.06.2020 

-Legea 98/2016 privind achizitiile publice

- Rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Balta Albă, judetul Buzau .nr.136,137, 138/26.06.2020 

Respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 

în conformitate cu prevederile Legii nr 5/2020 privind bugetul de stat; 

ln temeiul art 129, alin 1, alin 2, lit b, alin 4, lit a si art 133, alin 2, lit a, art 139, art 
196 lit a din OUG nr 57/2019, privind codul administrativ; 

HOTARASTE 
Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului 

de investitii „MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN COMUNA BAL TA ALBĂ, JUD. 
BUZAU'' in vederea finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare 
Locala - subprogramul „Modernizarea Satului Romanesc" - domeniul specific 
e)construirealmodernizarea/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 nr 1, care face parte integranta din prezenta
hotarare si suportarea de la bugetul local al comunei Balta Alba, a cheltuielilor
neeligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala in limita sumei de
275163,78 lei inclusiv TVA (din care 183.411,92 lei inclusiv TVA deja decontati).

Art. 2 Primarul Comunei Balta Albă, va urmari ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotarari informand Consiliul Local al Comunei Balta Albă, Judetul Buzau, asupra 
modului de indeplinire. 

Art. 3 Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica în consecinţă orice 
prevedere contrară adoptată prin acte administrative anterioare. 










