IL

ROMANIA

JUDETUL COVASNA

coNsrLruL LocAL AL coMUNEr coMANpAu

HOTARAREA NR. 53l2OL7

privind acordul pentru executarea lucririi ,, Construire clidire noui
pentru gcoala Gimnaziali cu clasele I-VIII ,, HORN DAVID comuna
Comandiu , jude{ul Covasna "

Consiliul local al comunei Comandiu , judelul Covasnal
intrunit in qedinta publica ordinard din data de 12 octombrie 2OI7;
AnalizAnd proiectul de hotS.rAre $i expunerea de motive a Primarului
comunei ComandS.u aprobarea executS.rii lucrd"rilor aferente documentaliei
,, privind acordul pentru executarea lucr5.rii ,, Construire cl5.dire nou5.
pentru $coala GimnazialS, cu clasele I-VIII ,, HORN DAVID comuna
ComandS.u , judelul Covasna ,,
AvAnd in vedere:
Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate;
Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Comandd.u ;
Legii nr.27 3 I 2006 privind Finanfele Publice Locale, republicatd. cu
modificdrile Ei completS.rile ulterioare;

Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr.29l2OI3 pentru aprobarea
Programului nafional de dezvoltare 1oca15., republicatS. cu modificdrile qi
completarile ulterioare

;

pentru punerea in aplicare a
nr.2B I 2OI3 pentru
prevederilor Ordonanfei de urgen!5.
Ordinul MDRAP

nr. 1851 I 2013

a Guvernului

aprobarea Programului nafional de dezvoltare, republicatd cu modificS.rile Ei
completd.rile ulterioare ;
Ordinul MDRAP nr.2O9 l2OI7 privind modificarea Ei completarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei
de urgenld a Guvernului nr.28 I 20 13 pentru aprobarea Programului nalional
de dezvoltare locald, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltd"rii regionale qi administrafiei publice, nr. 1.85 | l2OI3;
T,n baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art.
45 alin. (1) qi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraliei publice locale
nr. 2I5 I 2OO1, republicatS., cu modific5.rile qi completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art.l.

Se aprobd documentajia

de avrzare a lucrdrilor pentru

Construire cladire noud pentru $coala Gimnaziald cLr clasele I-VIII
HORN DAVID comuna Comandd.u , judelul Covasna ,,

Art.2. Principalii indicatori tehnico economici ai

,,
,,

investiliei

Construire clddire noud, pentru $coala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,,
HORN DAVID comuna Comanddu , judelul Covasna
Art.3 Valoarea totald a investiliei 4.233.226 lei 1933.9 10 euro (
incusiv TVA ) din care C+M 3.479.339 1767.592 euro ( inclusiv TVA )
Art. 4 Se aprobd asigurarea finanlarii pentru categoriile care
nu se finanle azd, de la bugetul de stat prin Programul Nafional de
Dezvoltare LocalS. pentru investilia ,, Construire cladire nou5. pentru
$coala Gimnaziald" cu calasele I-UII , HORN DAVID comuna
ComandS.u , judeful Covasna in valoare de 39 1 .542 Iet ( inclusiv TVA )
Art.S. Lucrd.rile prevdzute in documentalia obiectivului de investilii ,,
Construire cl5.dire nou5. pentru $coala Gimnaziald cu clasele I-VIII ,,
HORN DAVID comuna Comandau , judelul Covasna vor fi executate dupd
semnarea Contractului de finantare qu Ministerul Dezvoltd.rii Reqionale.
Administratiei Publice si Fondurilor truropene.
Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insdrcineazd.
Primarul Comunei ComandS.u
.

Comuna Comandiu , la L2.LO.2OL7
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