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HOTARAREA
Nr.12 din27 ianuarie 2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza{i pentru investi{ia "Extindere
canalizare, comuna Doljeqti, jude{ul Neam{", reprezentind noua valoare a investi{iei, compusi din

valoarea lucrlrilor executate decontate pAni Ia 30.12.2015 qi valoarea rest de executat

Consiliul Local al comunei Doljeqti, judeful Neam! ;
AvAnd in vedere :

- raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljeqti;

- expunerea de motive a Primarului comunei Doljegti nr.533/19.01.2016 prin care se propune

aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru investilia "Extindere canalizare' comuna

Doljeqti, jude(ul Neam{"
- prevederile Ordinului nr. 1851/09.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punerea in aplicare a prevederilor Ordonanlei de urgen!5 a Guvemului nr. 2812013 pentru aprobarea

Programului nalional de dezvoltare localS;
- prevederile OUG 2812013 pentru aprobarea programului nalional de dezvoltare local[;
- adresa nr. 1584/1 1.01.2016 a Ministerului Dezvoltarii Regionale 9i Administraliei Publice

- prevederile Legii nr.27312006 - lege privind finanfele publice locale;

- prevederile HotdrArii de Guvern nr. 28109.01.2008 privind aprobarea conlinutului cadru al

documentaliei tehnico-economic aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi metodologiei de

elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucr[ri de intervenfii;
- prevederile Ordinului nr. 863/02.07.2008 pentru aprobarea "Instrucliunilor de aplicare a unor

prevederi din HG 2812008 privind aprobarea conlinutului cadru al documentaliei tehnico-economice

aferente investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investilii qi lucrdri de interven{ii";
- prevederile Ordinului 597101.09.2008 privind stabilirea conlinutului cadru, intocmirea

avizarea documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investilii noi qi/sau lucrarilor
intervenlii la construclii existente:

- prevederile art.36, alin. 4, lit.,d" din Legea administraliei publice locale nr. 21512001,

republicat6;
- prevederile Legii m.5212003 privind transparenla decizionald in administralia publica;

tn temeiul art.45 din Legea 21512001 privind Administralia Publica LocalS, republicat[, cu

modificarile gi completdrile ulterioare;
norAnA$rr:

Art.1. Se aprobd indicatorii tehnico-economici actualiza[i pentru investilia "Extindere
canalizare, comuna Doljeqti, jude{ul Neam{".

Valoarea totald a investiliei "Extindere canalizare, comuna Doljeqti, jude{ul Neam{",
actuahzatd,prin recalcularea noului TVA de 20%o " este de 11.520.878,,67 lei din care de la bugetul de stat

suma de 11.115.484,17 lei gi de la bugetul local suma de 405.394'50 lei.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd, Primarul comunei qi

SI

de

2. Prezenta hotarare a fost aprobatd cu

comparti

CONTRASEMNEAZA,


