ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA
H O T Ă R Â R E A nr. 26
din 03 iunie 2019
privind : - aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
”Amenajare spații interioare policlinica Vidra”, comuna Vidra, județul Vrancea si a finanțării de la
bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL
Consiliul local al comunei Vidra , judeţul Vrancea întrunit în ședință extraordinară astăzi
03.06.2019
- văzând – proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție Amenajare spații interioare policlinica Vidra, comuna Vidra,
județul Vrancea si a finanțarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL
- având in vedere prevederile :
-Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;
- Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor,republicata;
- HG nr.28/2008, cu modificari si completari, privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei
elaborate a Devizului general pentru obiectivele de investitie;
- OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor
masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- art. 36 alin (1),alin.(2),lit.„b”,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” , alin.(6) lit.”a”,pct.13,ale art. 45 ,
alin (1) si respectiv ale art. 117 lit „a” si „e” din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ;
In temeiul dispozitiilor art.115 alin (1) , lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr
215 / 2001 republicata ;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 – Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție
”Amenajare spații interioare policlinica Vidra” , comuna Vidra, județul Vrancea, la valoarea totală de
630.377,00 lei(inclusiv TVA), din care C+M – 505.750,00 lei.
Art.2 – Asigurarea finanțării de la bugetul local(cofinanțarea) categoriilor de cheltuieli care
nu sunt eligibile prin PNDL, în sumă de 35. 377,00 lei.
Art.3 - Comunicarea prezentei hotărâri către factorii interesați prin grija secretarului
comunei, în termenele prevăzute de lege.
Art.4 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine, potrivit dispozițiilor legale,
primarului comunei, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autorități a administrației publice locale
și Serviciul public de specialitate financiar-contabil.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
ISAC COSTEL

- Contrasemnează SECRETARUL COMUNEI VIDRA,
Mioara Tofan

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIDRA
PROIECT DE HOTARARE
privind : aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
Amenajare spatii interioare policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea si a finantarii de la
bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL
Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea
- văzând –
propunerea pentru proiectul de hotarare pentru aprobarea actualizarii
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Amenajare spatii interioare policlinica
Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea si a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt
eligibile prin PNDL, din raportul de specialitate din partea Serviciului public de specialitate financiarcontabil din cadrul acestei autoritati a administratiei publice locale;
- având in vedere prevederile :
-Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;
- Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor,republicata;
- HG nr.28/2008, cu modificari si completari, privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei
elaborate a Devizului general pentru obiectivele de investitie;
- OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor
masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- art. 36 alin (1),alin.(2),lit.„b”,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” , alin.(6) lit.”a”,pct.13,ale art. 45 ,
alin (6) si respectiv ale art. 117 lit „a” si „e” din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ;
In temeiul dispozitiilor art.115 alin (1) , lit. „b” din Legea administratiei publice locale nr
215 / 2001 republicata ;
PROPUN:
Art.1 – Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
Amenajare spatii interioare policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea, la valoarea totala de
630.542 lei(inclusiv TVA), din care C+M – 523.600,00 lei.
Art.2 – Asigurarea finantarii de la bugetul local(cofinantarea) categoriilor de cheltuieli care
nu sunt eligibile prin PNDL, în sumă de 35 542,00 lei.
Art.3 - Comunicarea prezentei hotarari catre factorii interesati prin grija secretarului
comunei, in termenele prevazute de lege.
Art.4 -Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine, potrivit dispozitiilor legale,
primarului comunei, prin factorii responsabili de la nivelul acestei autoritati a administratiei publice locale
si Serviciul public de specialitate financiar-contabil.
Initiator proiect de hotarare,
Primar,
Silviu Pintilie
- Avizat pentru legaliate SECRETARUL COMUNEI VIDRA,
Mioara Tofan

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA VIDRA
Nr. 4014 din 29.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la hotărârea privind - aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie Amenajare spatii interioare policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea
si a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL

Subsemnatul Titere Ion , inspector in cadrul Serviciului finaciar contabil al comunei Vidra, judetul
Vrancea, va aduc la cunostinta urmatoarele:
- avand in vedere ca pentru obtinerea de fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice este necesara emiterea unei hotarari de consiliu local de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivele pentru care se solicita fonduri si totodata a unei hotarari de
consiliu local de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt
eligibile prin PNDL
- tinand cont de faptul ca prin HCL nr. 44 din 26.10.2018 s-au aprobat indicatorii tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii Reabilitare Policlinica Vidra, dar la care in urma intocmirii
proiectului tehnic, la intocmirea devizului general au survenit unele modificari, generate de punerea in
aplicare a OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- avand in vedere ca prin HCL nr. 18 / 17.04.2018 s-a rectificat titlul obiectivului de investitie din
HCL nr. 44/2018 din Reabilitare Policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea in Amenajare spatii
interioare Policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea
avand in vedere prevederile :
- Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;
- Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicata ;
- HG nr.28/2008, modificata, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
- OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
Urmare celor menţionate mai sus, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea
actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Amenajare spatii interioare
policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea si a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care
nu sunt eligibile prin PNDL.

Inspector,
Ion Titere

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA VIDRA
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind : aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitie Amenajare spatii interioare policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea
si a finantarii de la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL

Primarul comunei Vidra, judetul Vrancea,
Avand in vedere :
- raportul compartimentului de specialitate prin care se propune initierea unui proiect de
hotarare privind aprobarea actualizarii aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie Amenajare spatii interioare policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea si a finantarii de
la bugetul local pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL.

-

-

si potrivit prevederilor :
Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;
Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicata ;
HG nr.28/2008, modificata, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
art. 36 alin (1),alin.(2),lit.„b”,alin.(4) lit.„d”,”e” si „f” , alin.(6) lit.”a”,pct. 13,ale art. 45 , alin (6) si
respectiv ale art. 117 lit „a” si „e” din Legea nr. 215 / 2001 , republicata ;

Astfel, fata de cele mai sus mentionate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat privind
aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Amenajare spatii

interioare policlinica Vidra, comuna Vidra, judetul Vrancea si a finantarii de la bugetul local pentru
cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL.
PRIMAR
SILVIU PINTILIE

