ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 2
privind modificarea hotărîrii nr. 12 din 15.03.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local
a obiectivului de investiții “Construire dispensar uman , sat Ciocani , comuna Ciocani , județul “
Având în vedere:
‐ Expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Ciocani din care
reiese necesitatea și oportunitatea investiției;
‐ Raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate privind înscrierea în
bugetul a sumei de 415.485,47 lei cu TVA , conform devizului general ;
‐ Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local privind avizarea proiectului de
hotărâre;
‐ Prevederile art.20 alin(1) lit.,,a”și art.41-46 din Legea 273/2006, legea finanțelor publice
locale;
‐
Prevederile Hotărârii Guvernului H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
‐ Prevederile Hotărârii Guvernului H.G. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;
‐ Prevederile ordinului OMDRAP NR.1851/2013 privind normele metodologice ale PNDL.
În temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b”,alin(4) lit.,,f”, alin.(5) lit.,,a” pct.9 pct.14, art.45 alin. (1) și
(2) lit.,,e” coroborat cu art.115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea 215/2001, legea administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Ciocani, județul Vaslui,

HOTĂRĂȘTE:
ART.1 Se modifică hotărîrea Consiliului local nr. 12 din 15.03.2017 privind asigurarea finanțării
de la bugetul local a obiectivului de investiții “Construire dispensar uman , sat Ciocani , comuna
Ciocani , județul “.
Art. 2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a obiectivului de investiții: ,, CONSTRUIRE

DISPENSAR UMAN , SAT CIOCANI, COMUNA CIOCANI, JUDEȚUL
VASLUI” prin susținerea cheltuielilor din bugetul local al Comunei Ciocani, județul Vaslui a
următoarelor cheltuieli:
Nr.crt.

Cheltuieli

Suma cu T.V.A.

Amenajarea terenului
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.

Studii de teren
Obținere de acorduri, avize, autorizații
Studii de fezabilitate
Certificarea performanței energetice și auditul energetic
al clădirilor
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție
Organizarea procedurilor de achiziție publică
Management de proiect pentru obiectivul de investiții

28.441,00 lei
16.090,35 lei
547,40 lei
12.483,15 lei
2975 ,00 lei
2380, 00 lei
16.102,25 lei
14.875,00 lei

9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.

Asistență tehnică pe perioada de executare a lucrărilor
Asistență tehnică din partea proiectantului la fazele
incluse în programul de control, avizat de către ISC
Diriginte de șantier
Cheltuieli conexe organizării șantierului
Comisioane , taxe, cote legale-cota ISC-0,5% și 0,1%
Cotă aferentă Casei sociale a constructorilor- CSC
Taxe acorduri , avize
Cheltuieli pentru informare și publicitate

7556,50 lei
7.556,50 lei
10.475 ,62 lei.
4.465,58
4503,11 lei
3752,59 lei
795,67 lei
2380,00 lei

TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANȚEAZĂ DIN BUGETUL LOCAL:
135.379,72 lei, CONFORM DEVIZULUI GENERAL, anexat la prezenta.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului, Primarului Comunei Ciocani,
cetățenilor comunei prin afișare.
Data 11.01.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
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