ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAVEL COVACI" – CORP cu număr
administrativ 528, ÎN COMUNA MACEA, JUDEȚUL ARAD", precum și a altor măsuri necesare
implementării acestuia
În temeiul art.46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si
completarile,
analizând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
Național de Dezvoltare Locală,
luând act de Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de
Dezvoltare Locală,
luând act de Ordinul nr.199/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
Național de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale și
Administrației Publice nr.185/2013,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
analizând devizul general și indicatorii tehnico-economici ai proiectului "REABILITARE ȘI
MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ " PAVEL COVACI" - CORP cu număr administrativ 528, ÎN
COMUNA MACEA, JUDEȚUL ARAD", referatul de aprobare al Primarului comunei Macea, în calitate de inițiator
al proiectului de hotărâre, nr. 1492/17 02 2017, precum și raportul de specialitate al compartimentului urbanism
nr. 1493/17 02 2017 având în vedere prevederile art.38 alin. (2) lit. c), f), l) și m), art.68 alin. (1) lit.b), precum și
pe cele ale art.128 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1- Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici al proiectului de "REABILITARE ȘI
MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ " PAVEL COVACI" - CORP cu număr administrativ 528, ÎN COMUNA
MACEA, JUDEȚUL ARAD", pentru care se solicită finanțarea în baza Programului Național de Dezvoltare Locală
instituit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013, după cum urmează:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) = 2.897.286 LEI, din care:
-

C+M (inclusiv TVA) = 2.320.220 LEI;
echipamente și utilaje (inclusiv TVA) = 0,000 LEI;
dotări (inclusiv TVA) =107.814 LEI.

Art.2 – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de
întreținere și exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local.
Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul COMUNEI MACEA.
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