ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CORNATELU

HOTARARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
"Reabilitare ~i extindere ~coala Cornatelu, cu clasele V -VIII", comuna Cornatelu 
Dimbovita"

Consiliul Local Corna1elu, intrunit in ~edin1a de extraordinara, astazi 7.02.2018, jude1ul
Dimbovi1a;
Avand in vedere:
a) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
b) art. 21, art. 24 ~i art. 28 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
d) prevederile art.11 ale Ordinului nr.1851/2013(republicat) 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, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
a)
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, inregistrat sub nr. 271 din 25.01.2018;
b)
expunerea de motive a primarului comunei Corna1elu cu nr. 272/25.01.2018;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
c)
in temeiul art. 45 alin. (1) ~i cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra1iei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARA$TE:
Art.1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi1ie
"Reabilitare ~i extindere ~coala Cornatelu,cu clasele V -VIII", com una Cornatelu 
Dimbovita", astfel:
suprafata construita existenta - 419,00 mp.
Suprafata construita inclusiv extindere - 437,00 mp.
Nivel de Inaltime existent - parter;
Nivel de Inaltime extindere - parter;
- Ina1time - 7,72 m.
Suprafata construita desfa~urata - 437,00 mp.;
Suprafata utila desfa~urata - 356,26 mp.
Valoare estimata investitie(lei cu TVA) - 497669.90 lei.
Din care constructii+montaj - 445. 060.00 lei.
Sursa de finantare:buget local,buget de stat ~i alte surse legal constituite;
Art.2. - Prevederile prezenteia vor fi aduse la Indeplinire de primarul comunei, prin
compartimentul de achizi1ii publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. - Prezenta hotarare se comunica, In mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevazut de lege, compartimentului de achizitii publice primarului comunei
Corn.a1elu ~i prefectului jude1ului Dambovi1a ~i se aduce la cuno~tin1a publica prin afi~are la sediul
Primariei/Consiliului Local Corna1elu, precum . . ublicarea pe pagina de internet la adresa:
www.primariacornatelu.ro.
~

f'

DATA 7.02.2018
Nr. 13

r',........".f. ...

I"V"

_.x

~ UI
"

~

&

I(~!;1 ·V~

- (,

.'"

&. ,"'.

-

I.

o.J
~

INT;;J-E.
.'. •
.

