ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAȘUL BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ

HOTĂRÂREA NR. 18
DIN 09.03.2017
privind aprobarea includerii în Programul Naţional de Dezvoltare Locala a obiectivului
de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceul Teoretic Buziaș P.J. Structura
- Școala Gimnazială Bacova, Nr.329,Orașul Buziaș, județul Timiș”, subprogramul
„Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”.”
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, jud.Timiş
 Ținând seama de referatul comun înregistrat nr.7417/2017, întocmit de către dl.
Vlaiconi Valeriu – inspector superior în cadrul Primăriei orașului Buziaș și d-na
Dămian Cristina Lavinia – inspector principal în cadrul Primăriei orașului Buziaș,
avizat de către șef Serviciul buget, contabilitate - finanțe , impozite și taxe , executare
silită din cadrul Primăriei orașului Buziaș și aprobat de către Primarului Oraşului
Buziaş;
 Având în vedere raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş
Buziaş, prin care se acordă aviz favorabil;
 Luând în considerare devizul general estimativ privind obiectivul de investiţii
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII din localitatea Bacova,
,Oraș Buziaș, județul Timiș”, întocmit de Q PLANNING CONSULTANTS, unitate
de învățământ denumită actualmente Liceul Teoretic Buziaș P.J. Structura - Școala
Gimnazială Bacova, conform Hotărârii Consiliului Local al orașului Buziaș nr. 3 din
20.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare la nivelul oraşului Buziaş pentru anul
şcolar 2017 – 2018;
 Ţinându-se seama de prevederile O.U.G. nr. 28/2013 – pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală şi Ordinul nr. 1.851/ 2013 – privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
 În temeiul art.36 alin. 1, alin.2 lit. d), alin.4 lit. d), alin.6 lit. a) pct.1 şi ale art.45 , art.
115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aprobă includerea în Programul Naţional de Dezvoltare Locala a obiectivului de
investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceul Teoretic Buziaș P.J. Structura Școala Gimnazială Bacova, Nr.329,Orașul Buziaș, județul Timiș”, întocmit de Q
PLANNING CONSULTANTS, subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și
orașelor” și contractarea, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, a unei
finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru acest proiect de investiţii .
Art.2 – Se aprobă valoarea totală estimată a investiţiei , conform devizului general, ce
constituie anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre în sumă de 1.865.989 lei cu
TVA, din care:
- buget de stat 1.781.775 lei cu TVA
- buget local
84.214 lei cu TVA
-valoarea totală dotări 78.064 lei cu TVA
Art.3 – Se desemnează DL. MUNTEANU SORIN , primarul Oraşului Buziaş, să
reprezinte Orașul Buziaș și Consiliul Local al orașului Buziaș în relaţia cu Ministerul

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Consiliul Judeţean
Timiş pe toată perioada de derulare a proiectului.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică:
Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
Primarului orașului Buziaș;
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
Se aduce la cunoștința publică prin afişare și postare pe site-ul instituției.
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