lal

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE I{OTARARE
pentru modificarea Hotirarii nr. 38/2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali pentru obiectivul de investi{ie
,, REABILITARtrA, AMENAJAREA SI DOTAREA CLADIRII
$COLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL
PRIMARIEI DIN COML]NA JOSENI, JUDETUL HARGHITA".
consiliul Local al comunei Joseni, intrunit in ;edinfa extraordinard din data de 04.201.9,
Al6nd in vedere:
Proiectul de hotdrare, ini{iat 9i prezental de domnul primar, pentru modificarea Hot[rdrii
Consiliului Local Joseni nr, 38/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizali pentru obiecrivul de investilie ,,REABILITAREA, AMENAJAREA $I DOTAREA
CLADIRII SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN
COMLINA'OSENI. JUDETUL HARGHITA ".
Tinind cont de faptul, cd Hotdrdrea susmenlionatd trebuie completat cu indicatorii
tehnico-economici, cu aria util6, aria construitd la sol, arie total desfrsuratd, valoarea totald a
investiliei qi valoarea cofinanldrii, se impune modificarea hotdrArii.
Expunerea de motive al primarului comunei Joseni nr. 170012018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizali pentru obiectivul de investilie susmentionat;
Tema de proiectare privind serviciile de proiectare aferent investiliei ,,Reabilitarea,
amenajarea qi dotarea clddirii qcolii Regi Emeletes pentru sediul nou al Primdriei din Comuna
Joseni, judetul Harghita" nr. 71912017 , aprobat de cdtre primarul Comunei Joseni;
Nota conceptuald privind necesitatea $i oportunitatea rcalizdrii obiectivului de investitie
,,Reabilitarea, amenajarea gi dotarea clddirii qcolii Regi Emeletes pentru sediul nou al Primdriei
din Comuna Joseni, judetul Harghita" nr.71812017;
Referatul compartimentului de administrare a domeniului public qi privat nr. 170112018
cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economi ci actualizali pentru obiectivul de investilie
susmenlionat;

Rapoftul comisiei de specialitate activitdli economico financiard nr. 17/2018 9i al
comisiei de specialitate de amenajarea teritoriului ;i urbanism, juridicd ;i de disciplind

nr.18/2018;
Hotdtdtea Consiliului Local nr. 9/2017 privind aprobarea documentaliei de avizare a
lucrdrilor de intervenlie,,REABILITAREA, AMENAJAREA $I DOTAREA CLADIRII SCOLII

REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU
JUDETUL HARGHITA",

AL

PRIMARIEI DIN COMLINA JOSENI.

Tinand cont de prevederile:
Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile si
comp)etbrile ul{erioare;
H.G. nt.907/2016 privind etapele de elaborare 6i con{inutul-cadru al documentaliilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fondurj
oublice:

a0L,

Luind in considerare prevederile art. 121 alin. (1) qi alin. (2) din constitulia Romaniei,
republicatd; Art. 3, art. 4 ,si att. 6 paragraful I - din carta europeana a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. 19911997;
Jindnd seama de prevederile ar1.40 qi urm. al cap.v, Secliunea 1, din Legea nr.24/2000

privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd,
LuAnd in considerare prevederile art. 7 , alin. (2) din Legea nt.5212003 privind
transparenla decizionald in administra{ia public6 locald;
In temeiul dispoziliilor art, 36, alin. (1), afi. 36, alin, (2) lit, b, art. 36 alin. (4) lir. d, qi
ad. 45, alin. (2), coroborat cu art. 115 alin.(l) lit.
- din Legea nr. 21512001 _ privind
administratria publicd locald, republicatd, cu modificdrile $i completArile ulterioare, consiliul
local al comunei Joseni:

b

HOTARASTE:

Articol unic: Se aprobi modificarea Hotdrdrii Consiliului Local nr. 38/2018. privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economi ci actualiza\i pentru obiectivul de investilie
,,Reabilitarea, amenajarea qi dotarea clddirii $colii Regi emeletes pentru sediul nou al Primdriei

din Comuna Joseni, judetul Harghita, care va avea urmdtorul cuprins:
Se aprobb indicatorii tehnico-economi
acrualizali pentru obiectivul de
invesrilie ,,REABILITAREA, AMENAJAREA $I DOTAREA CLADIRII $coLII REGI
EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI DIN COMTINA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA ", care are o arie utilS de 609,20 mp, arie construitd la sol 404 mp., arie totald
desfrguratd 808 mp. valoarea totala a investiliei este de 2,836.409 lei, TVA inilus, din care
valoarea cofinanlati din bugetul local este de r.352.514 lei, TVA inclus, conform Devizului
general, ce con^stituio Anexa 1 care face pafte integrantd din pr ezentahotdrdre.
Art.2. Incepind cu data de 05.04.2018 iqi inceteazd aplicabilitatea Hotdreroa Consiliutui
Local nr. 69/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru
obiectivul de investilie ,,Reabilitarea, amenajarea gi dotarea cladiril gcolii Regi Emeletes pentru
sediul nou al Primdriei din Comuna Joseni, judetul Harghita ".
Art.3. Prezenta hotdrare se transmite: primarului comunei Joseni qi Instituliei
Prefecl ulu i. Judegul Harghira.
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Joseni, la 19.
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Rudolf

