HoTĂnÂREA

Nr14/2018

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
,,Consolidare pod peste paraul Tilişcuţa (str. Vale nr. 3B4) înTilişca'', aprobaţi prin HCL
nr L9l20I7
Consiliul Local al Comunei Tilşca, întrunitînşedinţă extraordinară publică la data de 06 maftie 2018,
Având învedere referatul nr 36 din 06.03.2018 întocmitde către dl Primar privind necesitatea
modificări documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Interuenţie (D.A.L.I' ) pentru proiectul ,,,,Consolidare

pod peste pârâul Tilişcuţa (str' Vale nr. 3B4) in Tilişca", expunerea de motive a primarului nr. 37 din
06.03.2018 şi avizul comisiei pentru activitäţi economico-financiare, juridică, de disciplină, muncă şi
protedie socială, gospodărire comunală,
In conformitate cu prevederile:

- oUG nr 29l20t3

pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificärile şi

completările ulterioare

- art 44 alin (1) din Legea nr

27312006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- art 5 lit f), aľt 8 alin (3)' art 11 din ordinul nr 1B51/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a oUG nr 2Bl2073 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Localä, cu modificările şi
completările ulterioare,
- HG nr 90712016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proieđelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
- HG nr 36312010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul aft. 36 alin (2) lit b) coroborat cu alin (4) lit d), art' 45 alin (3)' art. 115 alin (1) lit b) şi
art. 123 alin (1) şi alin (2) din Legea nr' 21512007 a administraţiei publice locale, republicată, cu modifiçările
şi completările ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft 1: Se aproba

modificarea indicatorilor tehnico

-

economici ai proiectului de

investiţii ,,Consolidare pod peste paraul Tilişcuţa (str. Vale nr. 384) înTilişca,,
pentru care se solicita finantarea prin Programul National de Dezvoltare Locala instituit
prin oUG nr.2Bl20I3, aprobaţi prin HCL nr t9lz0I7, dupa cum urmeaza
Total General : 505.666 lei cu TVA (19olo)
Din care C+M : 389.187 lei cu TVA (19olo)
Valoarea totala se defalca astfel
:

:

Buget de stat : 435.889 lei cu TVA din care:
389.187 lei cu TVA C+M
9.72B lei cu TVA lucrări aferente organizării de santier
36.974|ei cu TVA diverse si neprevazute;
Buget local

:

69.777 lei cu TVA

Nr l*

L

Principalii indicatori tehnici ai investiei

,'Consolidare pod peste paraul îilişcuça(str. Vale nr. 384) înTilişca,,

Indicator f|zlc - investiţia de bază

UM

VaIoaľe

(unităţi fizice)

Lungime totala

10,00

Lătime

8,00

Latimea cale

7,80

Latime trotuar

0,75

AÉ.2: Se aproba plata de la bugetul local a sumei 69.777lei, cu TVA
19 o/o ,
reprezentand cheltuieli care nu se fĺnanţează de la bugetul
de stat : cheltuieli pentrű
studiĺle de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărĺlor
de intervenţii, studiile de
teren, studiile de specialitate, expeľtizeletehnice
audit
energetic,
şi/sau
asistenţa tehnică,
consultanţa, taxe pentru obţinerea de avizelacorđuri/autorizaţĺi,
organizarea procedurilor
de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe orgânizării
oó
ämisioane, cote,
taxe, costuri credite' cheltuieli pentru probe tehnolăgice, teste ţuntiár,
predare
la beneficiar .
A]t' 3 : Se încredinţeazăprimarul Comunei Tilisca cu !i"ducerea la îndepliniie
a
dispoziţiilor prezentei hotărâri .
Tilişca la 06 maftie 2018
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