
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI GORNET.CRICOV

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

"Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala comuna GornehCricov, judetul Prahova"
precum si a altor masuri trecesare implementarii acestuia

Consiliul local al colnrurei Gornercrico\,, iudetul Pralo\a;i
ln temeiul art.46 alir.( I)din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,c1

modifi carile si completarile:
Analizand prevederile Ordonantei de Urgenta a Ouvemului nr.2812013 pentru aprobarea

Progamului National de Dezvoltare Locala;

Luand act de Ordinul nr.l851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.28l2013 pentru

aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;

Luand act de Ordinul nt.19912014 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.l85/2013;
Luand in considerare prevederile Hotararii Guvemului nr.28l2008 privind aprobarea

continutului cadru al dooumentatiei tehnico-economice aferentc investitiilor publice,precum si a

structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari

de interventii;
Tinand seama de prevederile Legii ff.273/2006 privind finantele publice locale,cu

modificarile si completarile ulterioare;

Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului

"Reabilitare si modernizare ScoEla Gimlaziala comura GorneGcricov, judetul Prahovs";



Avand in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c),1),1) si m),arl.68 alin.(l) lit.b),precum si

pe cele ale art.128 din Legea administratiei publice locale nr.2l512001, republicata, cu

modifi carile si completarile,

HOTARASTE:

Art.l- Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului "Reabilitarc si modernizare
Scoala Gimnaziala comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova", pentru care se solicita

finantarea in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanta de

Urgenta a Guvemului n-r.28120l3,respectiv indicatorii tefuiico-economici dupa cum urmeaza:

valoaiea rotala a invesutiei (cu TVA) = 934006 LEI
din care C+M (inclusiv TVA) = 645.448 LEI
echiparnente (inclusiv TVA) = 47.600 LEI
dotari (inclusiv ryA) = 80.920 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 Ia indeplinire a prezentei hotara se insarcineaza primarul

comunei Gomet-Cricov.

Contrasemneaza,

Secretar,

Za unc
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