ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
"Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea, judetul Calarasi"
precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia
Consiliul Local al Comunei Mînăstirea, judetul Călărași, întrunit în sedința extraordinară
în data de 08.03.2017
Având în vedere:
 Prevederile art.46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala;
 Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
 Ordinul nr. 199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate prin Ordinul
vice-prim-ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.
185/2013;
 prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;
 prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Lucrari de
reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea, judetul Calarasi "
 prevederile art. 38 alin. (2) lit. c), f), l) si m), art. 68 alin. (1) lit. b), precum si pe cele ale
art. 128 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
 Raportul de specialitate al compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate "Lucrari de reabilitare retea de iluminat
public in comuna Manastirea, judetul Calarasi " pentru care se solicita finantarea in baza
Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
28/2013, respectiv indicatorii tehnico-economici dupa cum urmeaza:
Valoarea totală a investiției cu TVA: 566.898,90 lei
Valoarea totală a investiției fără TVA: 477.150,50 lei

Valoarea totala construcţii-montaj (C+M) cu TVA: 518.245,00 lei
Valoarea totala construcţii-montaj (C+M) fără TVA: 435.500,00 lei
Valoarea totală solicitata prin programul PNDL, bugetul de stat cu TVA: 533.945,86 lei
Valoarea totală solicitata prin programul PNDL, bugetul de stat fără TVA: 448.694,00 lei
Valoarea totală programul PNDL, bugetul local cu TVA: 32.953,04 lei.
Valoarea totală programul PNDL, bugetul local fără TVA: 28.456,50 lei.
Art. 2. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la art.1,
precum 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 insarcineaza primarul comunei
Minastirea.
Art. 4. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate.
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