
R O M Â N I A
JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL GAUJANI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii nr. 35 din 27.11.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor

terhnico-economici pt obiectivul de investitii “Reabilitare cladire  parter  la scoala Gaujani si
modificarea Hotararii nr 36/27.11.2017  referitoare  la asigurarea cofinantarii  pentru

obiectivul de investitii “Reabilitare cladire  parter  la scoala Gaujani ”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI , JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei;
- referatul secretarului comunei Gaujani;
- raportul de avizare al comisiei juridice si de aparare a ordinei publice;
- raportul de avizare al comisiei economico-financiara, agricultura, protectie mediu si turism
-adresele 45668/23.04.2018 si 67295/15.06.2018 emise   de Ministerul Dezvoltarii

Regionale  si Administratiei Publice
-Lista Obiectivelor de Investitii si sumele alocate acestora prin Programului National de

Dezvoltare Locala (PNDL II) in perioada 2017-2020, cu Ordine MDRAPFE aprobate

In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.– Se modifica art. 2 din Hotararea nr. 35 din 27.11..2017,  care va avea urmatorul cuprins :
“Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,, Reabilitare
cladire parter la scoala Gaujani, judetul Giurgiu” astfel:

- valoarea totala a investitiei cu TVA - 1.571,900 lei din care
- C+M - 1.441,900 lei  ;
- Sc=760,65 mp, Su=620,08 mp

Art. 2. Se modifica  art. 1 din Hotararea  nr. 36 din 27.11..2017,  care va avea urmatorul
cuprins : „Se aprobă  asigurarea cofinantarii  obiectivului  de investiţii “ Reabilitare cladire parter
la scoala Gaujani, judetul Giurgiu”, cu suma de  79.900 lei  pentru plata unor cheltuieli  care nu
se finanteaza  prin  Programul PNDR cum sunt: cheltuieli pentru  obtinerea si amenajarera
terenului, , studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare  a lucrarilor de interventii, studiile de
teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/ sau audit energetic,  asistenta tehnica,
consultanta,  taxe pentru  obtinereavize/acorduri/autorizatii,  organizarea procedurilor de achizitii,
active necorporale, cheltuieli conexe  organizarii de santier,  comisioane, cote, taxe, costuri credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Art 3.–Prezenta hotarare va fi adusa  la cunostinta publica  prin afisare la sediul institutiei,
pe site-ul www.primaria gaujani.ro , prin grija secretarului comunei Gaujani.

P R E Ş E D I N T E,

Moldoveanu Lucica Mihaela

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Gaujani
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