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

HOTARARE NR.79
DIN 13.11.2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia”Construire teren de sport
multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău”

Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau întrunit in data de 13.11.2017 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 :
Documentația (înregistrată la primăria Cleja sub 8228/13.11.2017)întocmită de către Birou

Individual de Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef,municipiul Oradea,Piața Ion Creangă,nr.1,județul
Bihor,CIF27887118;
Raportul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr
8299/13.11.2017,prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici conform ,conform
documentației întocmite de către Birou Individual de Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef,(înregistrată
la primăria Cleja sub nr.8228/13.11.2017) pentru obiectivului de investiții ”Construire teren de sport
multifuncțional în satul ”,aprobat de către ordonatorul de credite ;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.8230/13.11.2017 prin care se arată
necesitatea,oportunitatea ,legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea indicatorilor
tehnico economici conform documentației de specialitate întocmite de către Birou Individual de
Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef,înregistrată la primăria Cleja sub 8228/13.11.2017,pentru
obiectivului de investiții„ Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja,strada
Pieței,comunaCleja,județul Bacău”,în cadrul sedintei din data de 13.11. 2017.

prevederile art.120,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.21
alin(2),art.22 alin(1) alin.art.23 și art.41-46 și art.48 alin(2),art.54 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.6 , art.61,art.63 alin(4) lit.”a”, ,art.128 alin(2)din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală,cu modificarile si completarile ulterioare si raportul
favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cleja nr.8195,8196,8197/13.11.2017
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 ,republicată în anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru lucrările de investiții ce fac obiectul
proiectului de investitii ”Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja,strada Pieței,comuna
Cleja,județul Bacău”,conform documentației de specialitate întocmite de către Birou Individual de
Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef,(înregistrată la primăria Cleja sub nr.8228/13.11.2017),Anexa , care
face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Lucrarile care fac obiectul proiectului “Construire teren de sport multifuncțional în satul
Cleja,strada Pieței,comunaCleja,județul Bacău ” sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei.
Art.3 Se aprobă realizarea lucrarilor de “Construire teren de sport multifuncțional în satul Cleja,strada
Pieței,comunaCleja,județul Bacău ”în valoare de 236789 lei cu TVA inclus, conform devizului general.
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/documentației de specialitate întocmite de către Birou Individual de Arhitectură Demian Zsolt –Jozsef.
Art.4 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei Cleja pentru
perioada 2014-2020.
Art.5 Întreţinerea şi exploatarea investiției se va face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare
la acest aspect
Art.6 Terenul pe care se va realiza investiția face parte din inventarul domeniului public al comunei.
Art. 7 Valorile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din bugetul local al comunei.

Art 8 Este împuternicit primarul Comunei Cleja, judetul Bacau, ca reprezentant legal de proiect.
Art.9.Reprezentantul legal al comunei este,potrivit legii,primarul acesteia,in dubla sa calitate și de
ordonator principal de credite.
Art.10 Primarul ,viceprimarul comunei Cleja,judetul Bacau si personalul aferent compartimentelor
de resort/ Biroul Financiar,contabil,achizitii … ,urbanism,administrarea domeniului public și privat
din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire
prevederile prezentei hotarari cu
respectarea normelor legale,care reglementeaza acest 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

14 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 14,consilieri in functie 15

Anexa la Hotararea Consiliului Local Comuna CLEJA nr. 79/13.11. 2017

Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia ”CONSTRUIRE
TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN SATUL CLEJA, STRADA PIETEI,
COMUNA CLEJA, JUDETUL BACAU”
1. Valoarea totala a investiției(inclusiv TVA) 236.789 lei, 51.739 euro, curs
euro la data de 06.10.2017 – 4,5766 lei
Din care C+M – 187.538 LEI, 40.977 EURO
2. Sursa de finanțare: fonduri nerambursabile: 169.334 lei,(FARA TVA)
37.000 euro
bugetul local:

3.




67455 lei (CU TVA)
14.739 euro

Principalii indicatori tehnici:
Construirea unui tern de sport multifunctional neacoperit
Dimensiuni 40 x 20 m
Gazonsintetic multisport
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 Sporturi care se pot practica: fotbal, handbal, baschet, tenis, volei
 Sistemulconstructiv - realizat din stalpi metalici cu înaltime de peste 6 m
fixați in fundatiiizolate de beton si plasa de protectie textile, rezistentă la
UV
 Sistemul de acoperire – plasa textila rezistenta la UV.
Eșalonarea investitiei :

4.

Anul
I

Valoare lei fara TVA
198.981

PRIMAR
IȘTOC PETRU
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