ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.43 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
investiţiei „Reabilitare si consolidare Şcoala Generală “Vasile Versavia” Naidăş”
cuprinsă în DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE
INTERVENŢII (DALI) precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia şi
anagajarea cofinanţării
În temeiul art.45 alin.(1) si art 115 alin1 lit b din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările,
Analizând prevederile O.U.G. nr.28 din 10/04/2013, pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi pe cele ale O.G.R. nr. 25/2001
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările
ulterioare , modificată prin OG 16 /2014, care intituie Programul naţional de
construcţii de interes public sau social
Luând în considerare prevederile HG.R. nr.28/2008 privind aprobarea Structurii
devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective
de investiţii şi lucrări de intervenţii,
Ţinând seama de prevederile legii finantelor publice în vigoare,
Analizând DALI şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare şi
consolidare Şcoala Generală “Vasile Versavia””, amplasată în comuna Naidăş,
judeţul Caraş-Severin
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) c), alin.(4) lit. d) alin.(6) lit. a)
precum şi pe cele ale art.115 alin.(1) lit.b) art.124 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, cu modificările şi completările,
Consiliul local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă de îndată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă investitia şi indicatorii tehnico-economici cuprinsi în
documentaţia DALI, proiect PFA CIRCU GHEORGHE nr.229/2014 „Reabilitare şi
consolidare Şcoala Generală “Vasile Versavia””, pentru care se solicită finanţarea în
baza Programului naţional de construcţii de interes public sau social cu, indicatorii
tehnico-economici, după cum urmează:
Suprafaţa Construită Desfăşurată :
933,0 mp
Regim de înălţime :
P
Valoarea totală:
1.611.120,0 lei ( inclusiv TVA)
(în preţuri – 30.10.2014),
din care: valoare eligibilă :
1.509.138,0 ( inclusiv TVA)
Valoarea neeligibilă TVA :
101.982,0 lei ( inclusiv TVA)

Art.2. – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului
prevăzut la art.1, valoarea de cofinaţare impusă de program, precum şi cheltuielile de
întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului
local, prin rectificări ulterioare.
Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi
contabilul Comunei Naidăş.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei
comunei Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale
art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin;
- Companiei Naţionale de Investiţii “CNI” S.A.;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitate al Consiliului Local al comunei Naidăş.
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