ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE N R.72
DIN 25.10.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDETUL BACAU”

Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit in data de 25.10.2017 in sedinta
ordinară,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ,republicată
,cu modificările si completările ulterioare
Avand in vedere :

Devi zul general intocmi t de catre SC WEST CONST SRL,înregistra t la pri mă ria Cleja sub
nr.7428/24.10.2017;
Referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr
7389/24.10.2017,prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici conform devizului
general întocmit de către S.C SC WEST CONST SRL,(înregistrat la primăria Cleja sub
nr.7428/24.10.2017) pentru obiectivului de investiții ” REABILITARE SI MODERNIZARE
GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU”,aprobat de către ordonatorul
de credite ,în valoare de 496.291 lei cu TVA inclus;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.7429/24.10.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea indicatorilor
tehnico economici conform devizului general întocmit de către SC WEST CONST SRL,înregis tra t la pri măria
Cleja sub nr.7428/24.10.2017,pentru obiectivului de investiții REABILITARE SI MODERNIZ ARE
GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU ”,în cadrul sedintei 25.10. 2017.

prevederile art. 121 alin(1), alin(2) din Constituţia României,art.3 şi art.4 din Carta europeană a
autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin Legea 199/1997,

art.7 alin(2) din Codul Civil ,cu modificarilie şi completările ulterioare art 7 alin(13) din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională , Hotararii Guvernului 907/2016 privind aprobarea continutului cadrul al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de investii,art.20 si art.21 lit”m” din
Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată și completată ;-art. 19, alin. (1), lit. a) ,art.20 alin.(1)
li.”a” și lit.”i”,art.23 și art.41-46 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completările ulterioare
art.10,art.21 alin(1),art.23, art. 36, alin (2), lit.”b”,alin(4) lit.”d” și lit ”f”si alin. (6) lit. ”a”, pct.1 ,
art.61,art.63 alin(4) lit.”a”, ,art.128 alin(2)din Legea nr.215/2001 privind administra ția publică locală,cu
modificarile si completarile ulterioare si raportul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Cleja nr.7434,7435,7436/25.10.2017
În temeiul dispozițiilor art.45 alin (2) lit.”a” ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala ,republicat ă în anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘ TE
Art.1 (1) Se aprobă documentatia tehnico – economica pentru lucrarile de investitii ce fac
obiectul proiectului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA
COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU”
(2) Indicatorii tehnico-economici (conform devizului general anexat întocmit de SC WEST CONST
SRL,înregistra t la primă ria Cleja sub nr.7428/24.10.2017) sunt cuprinsi in Anexa , care face parte
integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Lucrarile care fac obiectul proiectului “REABILITARE SI MODERNIZARE
GRADINITA NR.1 CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU” sunt prevazute in bugetul local
pentru perioada de realizare a investitiei.
Art.3 Se aprobă realizarea lucrarilor de “REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2
CLEJA COMUNA CLEJA JUDETUL BACAU”în valoare de 496.291 lei cu TVA inclus, conform
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devizului general anexat ( întocmit de ca tre SC WEST CONST SRL,înregis tra t la pri mă ria Cleja sub

nr.7428/24.10.2017;
Art.4 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul local din
venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 an i de la data la care investiţia va fi dată în
exploatare.
Art.5 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei CLEJA pentru
perioada 2014-2020.
Art.6 Întreţinerea şi exploatarea clădirii se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind
condiţiile de exploatare a constructiilor şi a normelor de mediu.
Art.7 Se confirmă ca terenul pe care se va realiza constructia face parte din inventarul domeniului public al
comunei.
Art. 8 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul local al comunei.

Art 9 Es te împuterni ci t pri ma rul Comunei Cleja, judetul Bacau, Domnul Iș toc Petru , ca
reprezentant legal de proiect.
Art.10 Pri ma rul ,vi cepri marul comunei Cleja ,judetul Ba cau si personalul aferent compa rti mentelor
de resort/ Bi roul Financia r,contabil,a chi zi tii … ,urbanism,adminis tra rea domeniul ui public și pri va t
din cadrul a pa ratului de s pecialitate duc la indeplini re
prevederile prezentei hota ra ri cu
respecta rea normelor legale,ca re reglementeaza aces t aspect.
Art.11 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie de cei interesaţi in condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completarile ulterioare.
Art.12.Prezenta
hotărâre
se
va
comunica
Instituţiei
Prefectului
–judetul
Bacau,primarului,viceprimarului comunei Cleja si Biroului financiar –contabil din cadrul aparatului
de specialitate a primarului comunei Cleja si va fi adusă la cunostinta publică ,conform prevederilor
legale ,care reglementează acest aspect.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
CONSILIER
JOCA ION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA CLEJA
cons.jur. BLEOJU ELENA

15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 15,consilieri in functie 15
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Anexa la Hotararea Consiliului Local Comuna Cleja nr.72/25.10.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia
REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDETUL BACAU”
indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii:
"REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA NR.2 CLEJA COMUNA CLEJA
JUDETUL BACAU”
1. Valoarea totala a investitiei mii (inclusiv tva) 496.291 lei
din care C+M 379.681 lei
2. Sursa de finantare - de la Bugetul de stat, fonduri nerambursabile si alte surse legal
constituite
3. Durata de executie – 12 luni
4.

Principalii indicatori tehnici:
- regim de înălțime: parter;
- înălțime parterului este H util : 2.30 m;
- înălțimea maximă(coama): 5.85 m fata de cota 0,00 m a constructiei;
- inaltimea la streasina:2.30 m;
- acoperisul este tip sarpanta de lemn, cu invelitoare din tabla cutata.
Suprafata construita a cladirii la sol este –Sc= 163,00 mp
Suprafata construita desfasurata Sd = 163,00 mp
Suprafata construita propusa - 35 mp
Suprafata propusa pentru demolare – 13 mp;
Suprafata construita rezultata –185,0 mp
Suprafata totala a terenului – 8.516 mp

5.

Esalonarea investitiei :
ANUL
I

VALOARE INVESTITIE
FARA TVA
417.600 lei

PRIMAR
IȘ TOC PETRU

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
CONSILIER
JOCA ION
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