ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

GONSILIUL LOCAL AL
GOMUNEI SOIMARI

HOTARAREA
Privin'd actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de
investitii"Extindere si reabilitare scoala cu clase I Iv
sat Magura, comuna Soimari,
judetul Prahovai
Yazand Expunerea de motive

a

primarului inregistrat a sub nr.2369 din I 3.03,2017;

Y'azand referatul comparlimentului achizitiipublice
inregistrat subnr.2367 din 13.03.2017;

Analizand devizul general si indicatorii tehnico-economici
ai proiectuluil Extindere si
reabilitare scoala.cu clase I_rV sat Magura, comuna
soimari, judetul Frahova,,
Artalizand prevederile ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr.28lz0l3 pentru aprobarea
Programului National de Dezvolt are Locala,

Luand act de ordinul nr.l85Ll20l3 privind aprobarca
Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.2g12013 pentru
aprobarea Frogramului National de Dezvoltar eLocala,

Luand act de ordinul nr.199/2014 privind modificarea

si

completarea Normelor

vice-prim ministrului Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei publice m.rg5l2013,

in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.2gl200g privind aprobarca
continutului cadlu al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice,precum si a
structurii si metodologiei de elaborare adevizului general
pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii,
Luand

Tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale,cu

modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul

art.36 alin.(2) lit.c),alin (4), lit.d, f art. 45 alin 3 si art.I26 din Legea
administratiei publice locale nr,2151200,republicata cu modificarile si completarile,ulterioare.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOIMARI adopta prezentahotarare

Art.l-

Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii: Extindere si

reabilitare scoatla cu clase I-IV sat Magura, comuna Soimari, judetul Prahoya" pentru
care se solicita finantarea in baza Progr ului National de Dezvoltare Locala instituit prin
Ordonanta de Urrgenta a Guvernului nr.28l20l3,respectiv a indicatorilor tehnico-economici dupa
CUI1I UIMEAZA: P,roiectul ''REABILITA SCOALA CU CLASELE I-Iv SAT MAGUIIA,

COMUNA SOIMARI", prevede lucrari de structura, instalatii si arhitectura.Se

propune
construirea unui grup sanitar in regim parter si a unui camera pentru centrala termica. Totodata
se vor executa lucrari de reabilitare functionala si de revizuire a lucrarilor pentru instalatiile
termice, electrice si sanitare cat si anyelopare.
Valoarea totala a investitiei (inclusivT )
: 562.594,00LE1
din care C+M (inclusiv TVA)
: LEI
echipamente si utilaje (inclusiv TVA)
: LEI
: LEI
dotari (lnclusiv TVA; I ,
nr. lrotararii consiliului local/hotarari consiliul iudetean 17110.03.2015
nr. contract servicii (proiect tehnic)
1909/22.03.2076
valoarea totala a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusive acte aditionale
(lei cu TVA)
13.681.00 LEI
bugrot de stat total, din care:
:519,334.00 LEI
:519,334.00 LEI
anul I
bugr:t local
:43.250,00 LEI
,

:

Lrt.2

-

aft-l,prec

Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la
si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se suporta din veniturile

proprii ale bugetului local.

Art.3

- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcine aza primarul COMTINEI

SOIMARI.
PRESTlDINTE DI] SEDINTA
Bordusel Octavian I

Contrasemneaza

SECRET'ARUL COMUNEI SOIMARI

Nr.

din 14.(13.2017

