
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinan ării de la bugetul local după procedura de achizi ie publicăț ț

pentru obiectivul de investi ii ’’REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALAț
BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT’’

Consiliul Local al comunei Dolje ti, întrunit în edin ă extraordinară la data de 18 ș ș ț
septembrie 2020 ;

Având in vedere:
-  contractul  de  servicii  de  proiectare  i  execu ie  lucrări  nr.  ș ț 3168  din  02.04.2020

încheiat  cu  Asocierea  S.C.  CMC  CONSTRUCTION  S.R.L.-  S.C.  BASE  PROIECT
S.R.L., Lider de asociere S.C. CMC CONSTRUCTION S.R.L.;

-H.C.L. nr.55 din 26.06.2019 privind aprobarea asigurării finan ării de la bugetul localț
pentru  realizarea  investi iei   “REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALAț
BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”;

-  prevederile Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unorț ț
măsuri  în  domeniul  investi iilor  publice  i  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  iț ș ș
completarea unor acte normative i prorogarea unor termene;ș

- prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  iș
con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  deț ț
investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
            -  prevederile  Ordonan ei  de  urgenta  nr.  57  din  3  iulie  2019 privind  Codulț
administrativ;
            - prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Na ional de Dezvoltareț
Locală, cu modificările i completările ulterioare;ș
            - adresa MLPDA nr. 7034 din data de 08.09.2020 prin care se solicită completarea
documenta iei  obiectivului de investi ii  conform Normelor metodologice pentru punerea înț ț
aplicare  a  prevederilor  OUG  nr.  28/2013,  aprobate  prin  ordinul  MDRAP  nr.  1851/2013,
republicat,  cu modificările  i completările  ulterioare,  onorarea solicitărilor  de transfer esteș
condi ionată de depunerea, completarea i actualizarea dosarului obiectivului de investi ii;ț ș ț

-  Referatul de aprobare al primarului nr. 7276 din 17.09.2020
- Raportul de specialitate nr. 7277 din 17.09.2020 al compartimentului de resort;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3ț
iulie 2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se  aprobă  cofinan area  de  la  bugetul  local  pentru  obiectivul  de  investi iiț ț
’’REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA  BURUIENESTI,  COMUNA  DOLJESTI,



JUDETUL NEAMT’’. Valoarea totală a investi iei este ț 1.041.757,88 lei fără TVA, respectiv
1.238.211,68 lei cu TVA, din care:

- 1.132.281,00 lei TVA inclus de la bugetul de stat;
-    105.930,68 lei TVA inclus de la bugetul local. 

Art.  2.   Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  primarul
comunei Dolje ti. ș

Art.  3. Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului oican Iosif, Institu iti Prefectului jude uluiȘ ț ț
Neam  i se aduce la cuno tin ă publică prin afi area la sediul primăriei, precum i pe paginaț ș ș ț ș ș
de internet www.primariadoljesti.ro

.

Primar,
OICAN IOSIFȘ

http://www.primariadoljesti.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Nr.7276 din 17.09.2020

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea cofinan ării de la bugetul local după procedura de achizi ie publicăț ț

pentru obiectivul de investi ii ’’REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALAț
BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT’’

Având in vedere:
-  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri înț ț

domeniul  investi iilor  publice i a unor măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea i completareaț ș ș
unor acte normative i prorogarea unor termene;ș

- prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  iș
con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  deț ț
investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
            -  Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;ț
            - prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Na ional de Dezvoltareț
Locală, cu modificările i completările ulterioare;ș

Valoarea totală a investi iei este ț 1.041.757,88 lei fără TVA, respectiv 1.238.211,68
lei cu TVA, din care C+M=825.186,05  lei fără TVA, respectiv 981.971,40 lei TVA inclus.
        

1.132.281,00 lei TVA inclus de la bugetul de stat;
105.930,68 lei TVA inclus de la bugetul local. 

Prin HCL nr.55 din 26.06.2019 s-a aprobat cofinan are de la bugetul local în sumă deț
98.122,56  lei. Diferen a  de  la  98.122,56  lei  la  105.930,68  lei=   7.808,12  lei  reprezintăț
cheltuieli  documenta ii  cadastrale,  avize/acorduri,  cheltuieli  pentru  informare  (  panouț
informativ),etc..

Supun spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinan ării de laț
bugetul  local  după  procedura  de  achizi ie  publică  pentru  obiectivul  de  investi iiț ț
’’REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI,
JUDETUL NEAMT’’.

Primar,
OICAN IOSIFȘ



                                                                ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Nr.7277 din 17.09.2020

RAPORT  DE SPECIALITATE
privind aprobarea cofinan ării de la bugetul local după procedura de achizi ie publică,ț ț

pentru obiectivul de investi ii ț ’’REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI,
COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT’’

Având in vedere:
-  contractul  de  servicii  de  proiectare  i  execu ie  lucrări  nr.  ș ț 3168  din  02.04.2020

încheiat  cu  Asocierea  S.C.  CMC  CONSTRUCTION  S.R.L.-  S.C.  BASE  PROIECT
S.R.L., Lider de asociere S.C. CMC CONSTRUCTION S.R.L.

-  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri înț ț
domeniul  investi iilor  publice i a unor măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea i completareaț ș ș
unor acte normative i prorogarea unor termene;ș

- prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  iș
con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  deț ț
investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
            -  Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;ț
            - prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Na ional de Dezvoltareț
Locală, cu modificările i completările ulterioare;ș
            - adresa MLPDA nr. 7034 din data de 08.09.2020 prin care se solicită completarea
documenta iei  obiectivului de investi ii  conform Normelor metodologice pentru punerea înț ț
aplicare  a  prevederilor  OUG  nr.  28/2013,  aprobate  prin  ordinul  MDRAP  nr.  1851/2013,
republicat,  cu modificările  i completările  ulterioare,  onorarea solicitărilor  de transfer esteș
condi ionată de depunerea, completarea i actualizarea dosarului obiectivului de investi ii;ț ș ț

-  Referatul de aprobare al primarului nr. 7276 din 17.09.2020

Valoarea totală a investi iei este ț 1.041.757,88 lei fără TVA, respectiv 1.238.211,68
lei cu TVA, din care C+M=825.186,05  lei fără TVA, respectiv 981.971,40 lei TVA inclus.
        

- 1.132.281,00 lei TVA inclus de la bugetul de stat;
-    105.930,68 lei TVA inclus de la bugetul local. 

 Supunem aten iei  dumneavoastră aprobarea  cofinan ăriiț ț   de la bugetul local după
procedura  de  achizi ie  publică,  pentru  obiectivul  de  investi ii  ’’REABILITARE  SIț ț
MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT’’.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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