ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea HotdrArii nr. 101201.9
privind aprobarea devizului general actualizat Ei
a liitei cu cantitAti de lucrbri pe categorii de lucrdri/F3
pentru obiectivul de investilie
tlealungul DI 126 tn Comuna losenf'
trotuar
,,Construire

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in gedinla extraordinard din data de
AvAnd in vedere:
-.2Q19,
Adresa nr. 63g3 (3g9SySL/2019 al Prefectului Judlului Harghita, prin care solicitS modificarea
lucrdri pe
hotarArii rv. 1012019, privind aprobarea devizului general actualizat qi a listei cu cantitali de
DJ 126 tn Comuna
categorii de lucr6ri/F3 pentru o6iectivul de investilie ,,Construire trotuar dealungul
Joseni", prin motivarea acestuia;
proiectul de hot6rdre, iniliat gi prezentat de domnul primar, pentru modificarea hotdr6rii nr.
de lucrdri/F3'
1olz0l9 privind aprobarea devizului general qi a listei cu cantitili de lucr:6ri pe categorii
Joseni"'
tn
Comuna
126
DJ
dealungul
trotuar
actualizali pentrubbiectivul de investilie ,,Construire
devizului
aprobarea
prin
solicit6
care
Harghita,
Adresa nr. 153712019 al Consiliului Judefean
prin
motivatb
adresd
actualizate
F3
/
general gi a listelor justificative cu cantitAlile d elucrbri
anume
1412018
nr.
O'U'G'
din
a
arL.7l
9i
inodificarile legislative aplicabile odatd cu intrarea in vigoare
aft. 164 alin' (1) din Legea
creEterile salariale in domeniul construcliilor prin derogare de la prevederile
perioada 1 ianuarie
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat[, cu modificdrile gi completdrile utlerioare, in
pe lard gatantatin
brut
Z0Ig - 31 decembri e 2019, pentru domeniul construcliilor, salariul debazd minim
lei
lunar, pentru un
plat6 se stabilegte in bani, furd a include sporuri gi alte adaosuri, la sumzL de 3'000
prog.u* nor.ui de lucru in medie de 167,333 ore pe lun6, reprezenti,nd 77,9281eilor6'
comunei Joseni w.75612Q19 cu privire la aprobarea devizului
Expunerea de motive al primarului
-de
lucrari pe categorii de lucrbri/F3 actualizate, pentru obiectivul de
general ;i a listei cu cantitati
pe lard in domeniul
Investilie susmenlionat din care rezultd, in urma modificdrii salariului minim brut
actualizat;
devizului
aprobarea
qi
impune
se
lucrdrilor
manopera
construcliilor s-a modificat
cu privire
Referatul compaftimentuiui de administrare a domeniului public qi privat nr' 75712019
actualizate
la aprobarea devizului general qi a listei cu cantitali de lucriri pe categorii de lucr6ri/F3,
brut pe
minim
salariului
modificdrii
urma
rczultd,in
care
din
p."iru obiectivul de invJstilie susmenlionat,
construciiilor s-a modificat manopera lucrdrilor Ei se impune aprobarea devizului

fara

in domeniul

aclualizat;

llz01,8 privind aprobarea studiului de feazbilitate pentru
modificat prin
obiectivul de investilie: ,,construire trotuar dealungul DJ 126 in comuna Joseni",
HotdrArea Consiliului Local nr' 1612018;
Jindnd cont de Prevederile:
modificdrile Ei
Art. 44 alin.(lj din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
HotarArea Consiliului Local

nr.

compl etarile ulterioare;

etapele de elaborare qi confinutul-cadru al
din fonduri
documentaliilor tehnico-economice aferente obieciivelor/proiectelor de investilii finan{ate

Art.

l0 alin.(4) din H,G. w.90712016 privind

publice;

Aft.7I din O.U.G. nr. 11412018 privind instituirea unor mdsuri in domeniul investifiilor publice
qi a unor mdsuri fiscal - bugetare, modificarea qi completarea unor acte normative qi prorogarea unor

termene;

republicatd, cu modific6rile

;i

privind circulatia pe drumurile publice, republicat[, cu modificdrile

qi

O.G. rv. 4311997 privind regimul juridic al drumurilor,

completdril e ulterioare;

O.U,G nr,

1SSIZOOZ

complet6rile ulterioare;

I2l

alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia Romdniei,
LuAnd in considerare prevederile art.
republicatd; Ar1. 3, arI.4 ;i art. 6 paragraful I - din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd Ia
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ralificatd prin Legea nr.19911997;
tindnd seama de prevederile ar1,40 gi urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.2412000 privind
normele de tehnicl legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd,
qi art.45,
intemeiul dispoziliilor aft.36, alin. (l), art.36, alin. (2) lit. b, art.36 alin. (4) lit.
- din Legea nr.2l5l200l - privind administralia publicl
alin, (2), coroborat cu art. 115 alin.(l) lit.
local6, republicatd, cu modific[rile gi completbrile ulterioare, consiliul local al comunei Joseni:

d,

b

HOrAnAgrn:
Articol unic: Se aprobd modificarea preambulului HotSrdrii nr. 1012019 privind aprobarea
devizului general Ei a listei cu cantitdli de lucriri pe categorii de lucrdrilF3, ac,tualizall pentru obiectiwl
de investilie ,,Construire trotuar dealungul DJ 126 tn Comuna Joseni, prin completarea acestuia cu:
Adresa nr. 153712019 al Consiliului Judelean Harghita, prin care solicitd aprobarea devizului
general qi a listelor justificative cu cantitdtile d elucrSri / F3 - actualizate - adresd motivatd prin
modificdrile legislative aplicabile odatd cu intrarea in vigoare a art.'7I din O.U.G. nt. l4l20l8 9i anume

cregterile salariale in domeniul construcliilor prin derogare de la prevederile aft. 164 alin' (1) din Legea
rv.5312003 - Codul muncii, republicatd, cu modificdrile gi completbrile ulterioare, in perioada 1 ianuarie
2019 - 31 decembrie20lg, pentru domeniul construcliilor, salariul debazd minim brutpe tardgarantatin
platd se stabilegte in bani, fdrd a include sporuri gi alte adaosuri, la suma de 3,000 lei lunar, pentru un
program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lun6, reprezentdnd 77,9281eilor6.
Expunerea de motive al primarului comunei Joseni nr.75612019 cu privire la aprobarea devizului
general Ei a listei cu cantitdtri de lucrdri pe categorii de lucrSri/F3 actualizate, pentru obiectivul de
investilie susmenlionat din care rezuhd, in urma modificdrii salariului minim brut pe {ard in domeniul
construcliilor s-a modificat manopera lucririlor qi se impune aprobarea devizului actualizat;
Referatul compartimentului de administrare a domeniului public gi privat w.75712019 cu privire
la aprobarea devizului general qi a listei cu cantit[li de lucrdri pe categorii de lucr6rilF3, actualizate
pentru obiectivul de investifie susmenlionat, din care rezult| in urma modific6rii salariului minim brut pe
in domeniul construcfiilor s-a modificat manopera lucrdrilor gi se impune aprobarea devizului

tard

actualizat;

etapele de ela.borare qi conlinutul-cadru al
documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri

Art. 10 alin.(4) din H.G. w.90712016 privind

publice;

Arr. 7l din O.U.G. nr. 11412018 privind instituirea unor mbsuri in domeniul investifiilor publice
qi a unor mdsuri fiscal - bugetare, modificarea qi completarea unor acte normative 9i prorogarea unor
termene;
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