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JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
- PRIMAR Nr. 1966112.09.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
--==================

privind acordul pentru executarea lucririi ,, Construire clidire noui pentru
$coala Gimnaziali cu clasele I-VIII ,, HORN DAVID comuna Comandiu ,
judelul Covasna "

Primarul comunei Comanddu, judeJul Covasna,

Avdnd

in

vedere prevederile Ordonanta de urgenld a Guvemului nr.2812013 pentru aprobarea

Programului naJional de dezvoltare local5, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Ordinul MDRAP nr.1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenti
a

Guvemului rr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare, republicatl

cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile an 10 alin (5) care prevede cd;

,,

Pentru obiectiuele de inuesti{ii noi anpinse tn lista

..

. tn uederea tncheieii contractelor

de finantare multianuale, beneficiaii transmit Ministerului Dezuoltarii Reaionale

si

Administratiei Publice docamentatiile tehnico-economice ale obiectiuelor de inuestitii, intocmite la
foza de proiectare, studiu de fezabilitate/ documentalie de auizare a lucrdilor d.e interuenlii,
aprobate i.n condiliile legii pin hotdrdi ale consiliului local/ judelean de aprobare a indicatoilor
tehnico-economici, hotarai ale consiliului local/judefean de asigurare a finantdrii pentru
categoiile de cheltuieli care nu se finanleazd de la bugeful de stat pin Program preud.zttte la art.
8 alin. (3), tnsolite de deuizul general actualiza| defotcat pe categoii de lucroi 9i categorii de
cheltuieli, certificatul de urbanism tnsotit de auizele si acordurtle stabilite pin ocesta, duod coz.
Prin HotdrArea Consiliului Local al comunei Comanddu nr.23/10.03.2017 a fost aprobat

Studiul de fezabilitate

qi

principalilor indicatori tehnico

Construire clddire noud pentru $oala Gimnaziali
comuna Comanddu , judelul Covasna "

cu

-

economici pentru investitia

clasele I

,,

- VIII , HORN DAVID

Propunem aprobarea executdrii lucrdrilor aferente documentaJiei cu condilia ,cd lucrdrile vor fi
executate dupd semnarea Contractului de finanlare cu Ministerul Dezvoltdrii Regionale
Administraliei Publice qi Fondurilor Europene , pentru obiectivul:
,, Construire clddire noud pentru $oala Gimnaziald cu clasele I - Vm , HORN DAVID comuna
Comaaddu , judelul Covasna

Ca urmare
initiatd

.

a celor

"

expuse mai sus

,

vd

supunem aproblrii proiectului de hotdrdre

in

forma

Nrq
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COMUNA COMANDAU
Nr.19671 12.09.2017

HoTAnAnPA

NR.

l2oL7

privind acordul pentru executarea lucririi
pentru $coala Gimnazial6' cu clasele I-VIII
Comandiu , judePl Covasna "

,,

Construire clidire noui
HORN DAVID comuna

consiliul local al comunei comandiu , judeful covasna;
intrunit in Eedinla pubricd ordinard, din data de 12 octombrie 2or7;
Analizand proiectul de hotarare qi expunerea de motive a Primarului
comunei Comandd.u aprobarea executarii lucrd.rilor aferente documentaliei
construire cld'dire noud'
,, privind acordul pentru executarea lucrd.rii ,,
pentru $coala Gimnaziald. cu clasele I-VIII ,, HORN DAVID comuna
Comandd.u , judelul Covasna ,,
AvAnd in vedere:
Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate;
Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Comand5-u ;
Legii nr.27 3 I 2006 privind Finanfele Publice Locale, rePublicatd cu

modificdrile qi complet5-rile ulterioare;
Ordonanta de urgenld- a Guvernului nr.28 I 2Ol3 Pentru aProbarea
programului nalional de dezvoltare 1oca15., republicatd cu modificd-rile qi
completS.rile ulterioare ;
in aplicare a
ordinul MDRAP nr. 1851 l2013 pentru punerea
pentru
prevederilor ordonanlei de urgenfa a Guvernului nr.28 I 2or3
cu modificd'rile qi
aprobarea programului nafional d.e d,ezvoltare, republicatdcompletd"rile ulterioare ;
ordinul MDRAP nr.20g 12017 privind modific area gi completarea
ordonanlei
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Programului nalional
de urgenla a Guveiului nr.2gi zol3 pentru aprobarea
ministrul
de d.ezvoltare locald., aprobate prin drdinul viceprim-ministrului,
1'B51rI2013;
d,ezvoItS.rii regionale qi aaministrafiei publice, nr'
a) pct. 14, art.
1n bazi prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.
publice locale
45 alin. (1) Ei art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraliei
nr. 2IS I 2Oo1, republicatd, cu modificS.rile qi completd'rile ulterioare,

HOTARASTE

Art.l.

Se aproba documentalia

de avizare a lucrd.rilor pentru

Construire cld"dire nou5. pentru $coala Gimnaziald cu clasele I-UII
HORN DAVID comuna Comandd"u , judelul Covasna ,,

,,
,,

Art.2. Principalii indicatori tehnico economici ai investiliei
Construire cld.dire noud. pentru $coala GimnazialS, cLl clasele I-VIII ,,
HORN DAVID comuna Comand5.u , judelul Covasna
Art.3 Valoarea totald a investiliei 4.233.226 lei I 933.9 10 euro (
incusiv TVA ) din care C+M 3.479.339 1767.592 euro ( inclusiv TVA )
Art. 4 Se aprobd asigurarea finanldrii pentru categoriile care
nu se finanle azd de la bugetul de stat prin Programul Nalional de
Dezvoltare Locald. pentru investilia ,, Construire cld.dire nou5. pentru
$coala Gimnaziald cu calasele I-VIII , HORN DAVID comuna
Comanddu , jude{ul Covasna in valoare de 39 1 .542 lei ( inclusiv TVA )
Art.S. Lucrd.rile prevdzute in documentalia obiectivului de investilii ,,
Construire cl5.dire nou5. pentru $coala Gimnaztald. cu clasele I-VIII ,,
HORN DAVID comuna Comandd,u , judelul Covasna vor fi executate dupd
semnarea Contractului de finantare cu Ministerul Dezvoltdrii Reqionale,
Administratiei Publice gi Fondurilor Europene.
Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotS.rAri se insd.rcineazd,
Primarul Comunei Comandd.u
.

Comuna Comandiu , la L2.LO.2OL7

Preqedinte de qedin!5.
Nemethi Gyula

ContrasemneazA

secretar,
Post vacant

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
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==Y:="::
privind acordul pentru executarea lucriirii ,, construire clidire noui pentru
Gimnaziali cu clasele

I-VIII

HORN DAVID comuna Comandiu, jude{ul Covasna

$coal

"

JinAnd cont de expunerea de motive a primarului comunei Comanddu respectiv de proiectul d
hotdr6re privind, acordul pentru executarea lucrdrii ,, construire clddire noud pentru
$coal
Gimnaziald cu clasele I-VIII HORN DAVID comuna Comanddu , judelul Covasna ,'

in

conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 9i 2 din Legea administraJiei publice local
w.215/200l,tepttblicatd cu prevederile gi complectdrile ulterioare , privind necesitatea intocmir.
pentru proiectele de hotdrAre, a raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului d
specialitate al autoritdlii publice locale,
AvAnd in vedere prevederile OrdonanJa de urgenjd a Guvemului nr.2812013 pentru aprobar
Programului nalional de dezvoltare locald, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare;Ordin
MDRAP nr.1851i2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgenJd a Guvemul
w '28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare, republicatd cu modificdrile
completirile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile art 10 alin (5) care prevede cd;
,, Pentru obiectiuele de inuestitii noi cuprinse tn lista . . . tn uedereo

tncheierii contractelor de finantare multianuale, beneficiarii transmit

Ministerului Dezuoltarii Regionale si Administrafiei Publice documentaliile
tehnico-economice ale obiectiuelor de inuestitii, tntocmite la faza de proiecta.re,
studiu de fezabilitate/ documentafie de auizare a lucrarilor de interuentii,
aprobate tn condi{iile legii prin hotd"rd.ri ale consiliului local/jude{ean de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotarari ale consiliului
local/ judelean de asigurare a finanlarii pentru categortile de cheltuieli care nu
se finan{eazd de la bugetul de stat prtn Program preud.zute la art. B alin. (3),
tnsofite de deuintl general actualiza| defalcat pe categorii de lucrari Si
categorii de cheltuieli, certi-ficatul de urbanism tnsotit de auizele si acordurile
stabilite prin acesta, dupd caz.

Propun Consiliului local adoptarea unei hotardri in legdturd cu problema supusd dezbaterii, ln ca(
qedinlei ordinare din data de 12 octombrie

Viceprimar,
Opra Beni Janos

ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA COMANDAU
COMISIA ECONOMICA. AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
Nr.

RAPORT

prlvind acordul pentru executarea lucririi ,, Construire clidire noui
pentru $coala Gimnazlali cu clasele I-VIII HORN DAVID comuna
Comandiu , judelul Covasna "
Referitor la proiectul de hotdrdre respectiv expunerea de motive a primarului comunei Comanddt

privind acordul pentru executarea lucrdrii ,, Construire clddire noud pentru $coala Gimnaziald

I-VIII ,, HORN DAVID comuna Comanddu, judeEul Covasna
Avdnd in vedere prevederile ordonanla de urgenld a Guvemului nr.2812013 penffu

c

clasele

aplobaft

Programului naJional de dezvoltare 1ocal6, republicati cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;Ordin

MDRAP nr.1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OrdonanJei de urgenld a Guvernulr
nr.2812013 pentru aprobarea Programului nalional

de dezvoltare, republicatd cu modificdrile

completirile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile art 10 alin (5) care prevede cd;

Pentru obiectiuele de inuestilii noi anprinse tn lista ... tn uederea
tncheierii contractelor d"e finantare multianuale, beneficiarii trans
Ministerului Dezuoltdrii Regionale si Administrafiei Publice documentafiile
tehnico-economice ale obiectiuelor de inuestitii. tntocmite la faza de proiectare,
stud,iu d,e fezabilitate/ documentafie de auizare a lucrdrilor de interuen{ii,
aprobate tn condifiile legii pnn hotd"rd.rl ale consiliului local/ judefean de
iprobare a indicatonlor tehnico-economici, hotd"rari ale consiliului
tocal/ judelean de asigurare a finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu
se finanleazd d"e la bugetut de stat prin Program preud"rute la art. B alin. (3),
tnso{ite d,e deuizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrari 9i
categorii d"e cheltuieli, certificatul de urbanism tnso{it de auizele si acordurile
stabilite prin acesta, dupd. caz.
eri"a* qi supunem spre dezbatere proiectul de hotdrdre privind aprobarea privind acordul pent

,,

DAVID

cu

I-Vm

HOR
',
comuna Comanddu , judelul Covasna in cadrul qedinlei ordinare din data de 12 octombt

executarea lucrdrii ,, Construire clddire noud pentru $coala Gimnaziali

clasele

2017.
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