ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
pdvind aprobarea indicatorilor tehnioco-economici al investiliei,
precum qi al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investilie:
,,CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU
LICEUL TEHNOLOGIC SOVER ELEK DIN COMUNA JOSENI,
JUDETUL HARGHITA"

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in Eedinla ordinard din data de
-.10.2017;'
Avdnd in vedere:
indicatorilor
tehrtcoprimar,
privind
aprobarea
Proiectul de hotdrAre iniliat de dl.
economici al investiliei, precum gi a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investifie:
,,iNVEStiliE ,,CONSTRUIREA TINEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC
SOVER ELEK DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA"
Expunerea de motive al primarului Comunei Joseni nr. 5835107.09.20\7 referitor Ia
proiectul de hotdrdre iniliat;
Raportul comisiei de speciaitate activibli economico-financiare din cadrul Consiliului
Local al Comunei Joseni rt. __,1t2017;
Contractul de servicii de proiectare incheiat intre Comuna Joseni qi SC. DREAM
DEVELOPMENT SRL, irnegistrat sub nr. 4759111.07.2017, pentru elaborarea Studiului de
fezabilitate privind obiectivul: ,,Construirea unei sdli de sport pentru Liceul Tehnologic Sover
Elek din Comune Joseni, judeJul Harghita".
Jin6nd cont de prevederile:
Art. 44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;
H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare qi conlinutul-cadru al documentaJiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice,
ArI. I2l alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia Romdniei, republicatd;
Art. 3, art. 4 gi art. 6 paragraful 1 - din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
linAnd seama de prevederile art.40 9i urm. al Cap.V, Secliunea l, din Legea nr.
2412000 privind normele de tebnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd,
LuAnd in considerare prevederile afi. 7 , alin. (2) din Legea nr. 5212003 - privind
transparenla declzionald in administralia publicd locald;
in temeiul prevederilor ar1. 36 alin. (l), alin. (2) lit.b), alin.(4), lit.d), alin. (6) lit. a,
alin.(9) qi
afi.45 alin.(1), coroborat cu art.l15, alin.(1), lit.b) - din Legea w.21512001,
privind administralia publicd local6, republicatS, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Josem:

al

HOTARASTE

indicatoriitehnioco-economici al investiliei ,,investilie
,,CONSTRUIREA UiIPT SAT,T DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNO'OGIC SOVER
ELEK DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA" , astfel:
Valoarea total6 a investiliei: 3.764.509 lei, inclusiiv TVA
Din care C+M: 2.807.729,00 lei, inclusiv TVA.
Valoarea eligibilil: 3.599.696 lei, inclusiv TVA
Valoarea neeligibili: 164813 lei, inclusiv TVA.
Art2. Se aprobS Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investilie
,,CONSTRUIREA TINEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC SOVER
ELEK DIN COMIINA JOSENI, JUDETUL HARGHITA", proiect nr. I00|2QI7, FAZA:
S.F. elaborat de c[tre S.C. DREAM DEVELOPMENT S.R.L, conform Anexei, care face

Art,l. Se aprobd

parte integranta din prezenta hoiirAre.

Art.3. Prezenta hotdr6re se transmite: Primarului gi Instituliei Prefectului, Judelul
Harghita.
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