
ROMAN IA 
JUDETUL BISTRIT A-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDE$TI 

PROIECT DE HOTARARE nr. 53 / 14.11.2022 

PROIECT 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitie ,,Modernizare corp cladire sediu Primarie Bude~ti" 

Consiliul local al comunei Bude~ti, judetul Bistrita-Nasaud, Tntrunit Tn ~edinta 
__ Tn data de __ Tn prezenta a _ consilieri din cei 11 consilieri locali Tn functie; 

Avand Tn vedere: 
Referatul de aprobare nr. 4651 din 14.11.2022 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare corp cladire 
sediu Primarie Bude9ti"; 

Raportul nr. 4652 din 14.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici actualizati pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare corp cladire sediu 
Primarie Bude9ti"; 

Contractul de finantare nr. 7 484 din 29.12.2020 pentru Programul national de 
dezvoltare locala Subprogramul Modernizarea satului romanesc Domeniul 
realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor institutiilor publice ale 
autoritatilor administratiei publice locale, precum 9i a institutiilor publice din 
subordinea acestora; 

Studiul de fezabilitate nr. 37/2019 ,,Modernizare corp cladire sediu Primarie 
Bude9ti" documentatie actualizata noiembrie 2022 realizata de SC Dani Building 
S.R.L.; 

Hotararea Consiliului local al comunei Bude9ti nr. 13 din 30.04.2020 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare 
corp cladire sediu Primarie Bude9ti"; 

Avizul ____ nr. din _____ 2022 al Comisiei pentru programe 
de dezvoltare economica 9i sociala, buget - finante, investitii, agricultura, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Avizul ____ nr. din ____ 2022 al Comisiei juridice ~i de 
disciplina, administratie publica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor ~i 
libertatilor cetatenilor, amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Avizul ____ nr. din ____ 2022 al Comisiei pentru activitati 
social - culturale, culte, Tnvatamant, sanatate, familie ~i protectie copii, munca ~i 
protectie sociala, tineret ~i sport; 

In conformitate cu : 
Prevederile Legii nr. 176/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului 
national de dezvoltare locala etapa a II-a ~i pentru modificarea art. IV alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea ~i completarea 
unor acte normative, precum ~i pentru stabilirea unor masuri privind realizarea 
investitiilor finantate din fonduri publice, pentru reglementarea unor masuri referitoare 
la Programul national de dezvoltare locala, precum ~i pentru modificarea unor acte 
normative; 

Prevederile art. 22 din Leg ea nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, cu 
modificarile 9i cpmpletarile ulterioare; 

Prevederile art. 44 alin. 1 9i art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

Prevederile art. 10 alin. 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 



aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 
modificarile 9i completarile u~terioare; 

Prevederile art. 1 alin. I2, art. 3 lit. c, art. 5-7 alin. 1 lit. e, art. 8-10 9i art. 1 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 privind aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala; cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

Prevederile art.1, art. 2 lit. a, art. 5 lit. k, art. 6 alin. 9, art. 8 9i art. 12 din Anexa 
la Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale 9i Administratiei Publice nr. 1851/2013 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, republicat, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale 9i Administratiei Publice 
nr. 2678/2019 prin care a fast aprobat la finantare obiectivul de investitii ,,Modernizare 
corp cladire sediu Primarie Budesti"; 

Tn temeiul dispozitiilor art. 129 alin. 2 lit. b 9i c, alin. 4 lit. d, art. 136 alin. 8, art. 
139 alin. 3 lit. d, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici 9i a devizului 
general pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare corp cladire sediu Primarie 
Bude9ti", conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 

Art.2. (1) Valoarea totala a investitiei este de 2.709.318,54 lei cu TVA din 
care C+M este de 2.150.171,30 lei cu TVA suma eligibila la bugetul de stat este 
2.564.309,75 lei cu TVA. 

(2) Se aproba asigurarea unei cofinantari de la bugetul local in valoare de 
145.008,80 lei cu TVA pentru obiectivul de investitii: ,,Modernizare corp cladire sediu 
Primarie Bude9ti". 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
incredinteaza primarul comunei Bude~ti, compartimentul financiar contabil, 
administrativ 9i compartimentul achizitii publice, protectia mediului. 

Art.4. Prezenta hotarare a fast adoptata de Consiliul local al comunei Bude9ti 
in ~edinta ordinara, cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. d din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, respectiv cu un numar de __ voturi ,,pentru", voturi 
,,impotriva" 9i _ voturi ,,abtineri" din __ consilieri prezentL 

Art.5. Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul general al 
comunei Bude9ti cu: 

lnstitutia prefectului -Judetul Bistrita-Nasaud; 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 9i Administratiei; 
Primarul comunei Bude9ti; 
Compartimentul financiar contabil, administrativ. 
Compartimentul achizitii publice, protectia mediului. 
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