str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com
HOTĂRÂRE
Referitoare la: aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici actualizați cu TVA 19% pentru
obiectivul de investiții ” Reabilitare /modernizare Grădinița cu Program Normal Olari ”
Având în vedere:
-Expunerea de motive nr.400/12.06.2017 la Proiectul de hotărâre la nr.401/12.06.2017 ;
-raportul de specialitate nr.402/12.06.2017 al compartimentului contabilitate , impozite și taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni ;
- procesul verbal nr.1645/09.03.2017 de predare –primire a devizului general și indicatorilor tehnico – economici ,
actualizati cu TVA 19% pentru pentru obiectivul de investiții Reabilitare/ modernizare Grădinița cu Program Normal Olari ,
elaborat de către S.C.CUBIC ART S.R.L. Slatina ;
- prevederile art.291 alin.1 ,lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-Proiectul nr.301/16/CUB Reabilitare/modernizare Grădinița cu Program Normal Olari ,faza S.F. elaborate de către
S.C.CUBIC ART S.R.L. Slatina ;
-HCL nr.9/31.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Pîrșcoveni pe anul 2017;
-prevederile OMDRAP nr.659/2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru
finanțarea Programului national de dezvoltare locală, pentru județul Olt , în perioada 2016-2019;
-prevederile HCL nr.24/27.06.2013 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Pîrșcoveni , județul Olt ;
-prevederile art.44 alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și
completările ulterioare ;
-prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului –cadru al documentației tehnico-economice aferente
investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și
lucrări de intervenții ;
-prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin.1 și at.115 alin.1 lit.b) din legea 215/2001 privind administrația publica locala
republicata, cu modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎRȘCOVENI adoptă prezenta ,
HOTĂRÂRE :
Art.1. Se aprobă Devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați cu TVA 19% pentru obiectivul de
investiții ”Reabilitare /modernizare Grădinița cu Program Normal Olari ” , după cum urmează :
Valoarea totală , inclusiv TVA
- 27. 291, 24 mii lei ;
Din care :
-lucrări construcții montaj
- 21.700,00 mii lei ;
Durata de realizare a investiției
4 luni ;
Sursa de finanțare : Bugetul de stat
- 26.294,24 mii lei ;
Bugetul local
996,00 mii lei ;
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate:
-Primarului comunei Pîrşcoveni și consilierului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei pentru aducere la îndeplinire;
- MDRAP , Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură;
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt;
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ ,
MITROI ȘTEFANEL
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI
Claudia GHEORGHE
Pîrşcoveni, 22.06.2017
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