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     HOTARAREA NR. 61
din 17.09.2018

                                                               

privind aprobarea actualizarii devizului general si indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului de investitie,,Extindere si

modernizare Scoala sat Constantin Gabrielescu,comuna Bordei
Verde,judetul Braila;

            Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul 
Braila,intrunit in sedinta ordinara in data de 17.09.2018;

Avand in vedere  :  

- Referatul de aprobare prezentat  de dl. primar, Rotaru Dumitru si
referatul compartimentului de resort ;

- Avizul  favorabil  al  comisiei  pentru  dezvoltare  economico-sociala,
buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,
gospodarire comunala, servicii si control ;

- HCL  nr.68/06.10.2017  privind  aprobarea  documentatiei  dehnico-
economice,faza  documentatie  de  avizare  a  lucrarilor  de
interventie(DALI)  si  a  indicatorilor  tehnico  economici  pentru
implementarea si  realizarea obiectivului  de investitie,,Extindere si
modernizare  Scoala  sat  Constantin  Gabrielescu,comuna  Bordei
Verde,judetul Braila’’

- HCL nr.69 din 06.10.2017 privind aprobarea asigurarii  cofinantarii
obiectivului  de  investitie,,Extindere  si  modernizare  Scoala  sat
Constantin Gabrielescu,comuna Bordei Verde,judetul Braila;

- Devizul  general  actualizat  si  indicatorii  tehnico-economici  ai
investitiei„Extindere  si  modernizare  Scoala  sat  Constantin
Gabrielescu,comuna Bordei Verde,judetul Braila’’;

- Prevederile art. 7(1), lit. c si art. 8 din OUG 28/2013, pentru aprobarea
Programului  National  de  Dezvoltare  Locala,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

- Prevederile art. 5, lit. c, art. 6 (3), art. 8, art. 10(7) din Ord. MDRAP
nr.  1851/2013,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru
punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013;



- Prevederile art. 9(4) din HGR 907/2016, rivind etapele de elaborare
si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Prevederile  art.  44(1)  din  Legea  nr.  273/2003,  privind  finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4), lit. d) precum si pe cele ale
art.126  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.215/2001,  cu
modificarile si completarile ulterioare;

               În  temeiul  prevederilor  art.45  alin.(1)  din  Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile
sicompletarile,

HOTARASTE

  Art.1. Se  aprobă  actualizarea  devizului  general  si  indicatorii  tehnico-
economici ai obiectivului de investitie,,Extindere si modernizare Scoala sat
Constantin  Gabrielescu,comuna  Bordei  Verde,judetul  Braila,ca  urmare  a
finalizarii  tuturor  procedurilor  de  achizitie  publica,conform  anexe  parte
componenta la prezentul astfel:

- Valoarea totala a investitiei cu TVA = 2.728.010 lei;
- Valoare totala a investitiei fara TVA = 2.295.911 lei;
- Constructie + Montaj – Valoare cu TVA = 2.024.428 lei si Valoare

fara TVA = 1.701.200 lei;
- Buget local = 1.221.55 lei ;
- Buget stat  = 2.605.855 lei.

 Art.2.Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotarâri  se  însarcineaza
primarul  comunei  Bordei   Verde,  judetulBraila  si  compartimentul  financiar
contabil din cadrul institutiei.

 Art.  3  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  in  termenul  legal  Institutiei
Prefectului Judetul Braila cat si  celor interesati de catre secretarul comunei.
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