
ROMANIA
JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

Bordei Verde, str. Principala, nr. 33, com. Bordei Verde, jud. Br`ila, cod 817020
Tel: 0239/696090, Fax : 0239/696090,  E-mail : primaria.bordeiverde@yahoo.com

                                            
 HOTARAREA NR.62

din 15.10.2018

privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici,pentru obiectivul de investitie,,Infiintare si dotare

Cabinete Medicale in satele Liscoteanca si Constantin
Gabrielescu,comuna Bordei Verde,judetul Braila’’,ca urmare a

finalizarii procedurilor de achizitie publica

      Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in 
sedinta ordinara in data de 15.10.2018;

    
Avand in vedere:

- Rerefatul 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 ;

- Prevederile HCL nr.56/31.08.2017,privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice,faza  Documentatie  de  avizare  a  lucrarilor  de
interventie(DALI)  si  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
investitia,,Infiintare  Cabinete  Medicale  la  nivelul  localitatilor  C-tin
Gabrielescu si Liscoteanca,comuna Bordei Verde,judetul Braila;

- Prevederile HCL nr.57 din 31.08.2017 privind aprobarea asigurarii
cofinantarii  obiectivului  de  investitie,,Infiintare  si  dotare  cabinete
medicale in satele Liscoteanca si C-tin Gabrielescu,comuna Bordei
Verde,judetul Braila;

- Prevederile HCL nr.70/06.10.2017 privind implementarea proiectului
obiectivului  de investitie,,Infiintare si  dotare Cabinete Medicale in
satele Liscoteanca si C-tin Gabrielescu,comuna Bordei Verde,judetul
Braila;

- Devizul  general  actualizat  si  indicatorii  tehnico-economici  ai
investitiei,,  Infiintare  si  dotare  Cabinete  medicale  in  satele
Liscoteanca si C-tin Gabrielescu,comuna Bordei Verde judetul Braila;

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

- Prevederile art. 5, lit. e, art. 6 (4), 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 documentatiilortehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitiifinantate 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 
În  temeiul  prevederilor  art.45  alin.(1)  din  Legea

administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile
sicompletarile,

                                                        HOTARASTE

Art.  1  Se  aproba  actualizarea  devizului  general  si  indicatorii  tehnico-
economici ai obiectivului de investitie,,Infiintare si dotare Cabinete Medicale
in satele Liscoteanca si Constantin Gabrielescu,comuna Bordei Verde,judetul
Braila,ca urmare a finalizarii procedurilor de achizitie publica,conform anexe
parte componenta la prezenta astfel:

- Valoarea totala a investitiei cu TVA = 2,610,405.32 lei
- Valoarea totala a investitiei fara TVA = 2,196,502.67 lei
- Constructie+Montaj – Valoare cu TVA = 1,954,589.87 lei si Valoare

fara TVA = 1,642,512.50  lei;
- Buget local = 145,978.41 lei
- Buget stat = 2,464,426.91 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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