
                  R O M Â N I A                                                                           PROIECT 

 JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BUDEŞTI 

             
 

                                   PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.        13      / 2020 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiție „Modernizare corp clădire sediu Primărie Budești” 

 
         Consiliul local al comunei Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de ____________ 2020; 

         Având în vedere: 
         Referatul de aprobare nr. 1269/24 aprilie 2019 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare corp clădire sediu 

Primărie Budești”; 
         Raportul nr. 1270/24 aprilie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare corp clădire sediu Primărie 

Budești”; 
         Certificatul de urbanism nr. 26/15.10.2019 eliberat pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare corp clădire sediu Primărie Budești”;   

         Adresa nr. 128954/26.09.2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin care se comunică că prin OMDRAP nr. 2678/2019 a fost 
aprobat la finanțare obiectivul de investiții „Modernizare corp clădire sediu Primărie 

Budești”, înregistrată la Comuna Budești sub nr. 4105/27.09.2019;                     
          Avizul ________  nr. ____ din ___________2020 al Comisiei pentru programe 
de dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură,  

administrarea domeniului public şi privat al comunei; 
          Avizul ________ nr. ____ din _________2020 al Comisiei juridice şi de 
disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;  
          Avizul _________ nr. ____ din _________ 2020 al Comisiei pentru activităţi 
social – culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă ş i 

protecţie socială, tineret şi sport; 
          În conformitate cu : 
          Prevederile art. 6  din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 privind aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

          Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 
          În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d, art. 136 alin. 8, art. 
139 alin. 3 lit. d, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
           Art.1. Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie 

„Modernizare corp clădire sediu Primărie Budești”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 



           Art.2. Se împuternicește domnul Codrea Vasile - Primarul comunei Budești să 
reprezinte comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud, în relatia cu organismele 

finanțatoare ale proiectului și să semneze contractul de finantare a investițiilor, în 
vederea realizării obiectivelor de investiții „Modernizare corp clădire sediu Primărie 
Budești”. 

            Art.3. (1) Valoarea totală a investiţiei este de 2.060.458,70 lei cu TVA din 
care C+M este de 1.471.995,81 lei cu TVA eligibil la bugetul de stat 1.928.832 lei cu 
TVA. 

           (2) Se aprobă asigurarea unei cofinanțări în valoare de 131.626,70 lei cu TVA, 
pentru obiectivul de investitii: „Modernizare corp clădire sediu Primărie Budești”. 
           Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul comunei Budeşti și compartimentul financiar contabil, 

administrativ. 
            Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești 
în şedinţă ordinară, cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. „d” din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr 
de        voturi „pentru”,            voturi „împotrivă” și         voturi „abţineri” din     __    
consilieri prezenţi. 

            Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al 
comunei Budești cu: 
            Instituţia prefectului –Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

            Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice; 
            Primarul comunei Budești; 
            Compartimentul financiar contabil, administrativ. 
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