ROMANIA
JUDETUL IIARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investilie
,,Reabilitarea, amenajarea;i dotarea clidirii gcolii "Regi emeletes" pentru sediul nou

al

Primeriei din comuna Joseni. iudetulHarshita

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in qedinla exttaordirard dln data de L020;
Avand ln vedere: proiectul de hotdrare privind act]ualizarca actualizarea Devizului
General pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitarea, amenajarea gi dotarea clddirii qcolii "Regi
emeletes" pentru sediul nou al Primeriei din comuna Joseni, judelul Ha.ghita;
Referatul de aprobare al primarului comunei Ioseni r'r.2616/2020 privind actualizarea
actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investilie ,,Reabilitarea, amenajarea $i
dotarea clddirii $colii "Regi emeletes" pentru sediul nou al Primdriei din comuna Joseni, judelul
Harghjta;
Referatul de specialitate nt.261112020 al Compafijmentului de achizilii publice din cadrul
aparatului propriu al primarului, din care rezultd, cd in urma finalizerii procedurii de achizilie
publicd, valoarea estimatd in devizul general al obiectului de investilie susmenlionat s-a majorat
qi se impune actualizarea devizului general;
/2020:
Avizul Comisiei de specialitate, activiteli economico-financiard
protec{ia
mediului,
nr.
de
specialitate
agricultura,
turism
Avizul Comisiei
_/2020;
Avizul Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului gi urbanism, juridicd $i de
disciplind nr. _/2020;
Avizul Comisiei de specialitate socio culturale, culte, lnvdldmant, sdndtate, muncd si
p.oteclie sociale, protectia copilului, tineret $i sport nr. _/2020;
Hotdrfuea nr. 9/2020 privind aprobarea bugetului general al unitelii administrativ
teritoriale Comuna Joseni pe anul 2020 qi estimdri pentru anii 2Q2l-2023;
Jin6nd cont de prevederile:
Art. 10 alin.(4) lit. c - din H.G. ff.90'7/2016 privind etapele de elaborare si conlinutulcadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii
finanjate din fonduri publice;
Aft. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor mdsuri ln domeniul investiliilor
publice $i a unor mdsuri fiscal - bugetare, modificarea 9i completarea unor acte normative $i
prorogarea unor termene;
- art. 44 din Legea nt. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile 5i
complet[rile ulterioare;
Ludnd in considerare paevederile
- art. 120 $i art. 121 alin. (1) $i alin. (2) din Constitulia Romdniei, republicath;
- art. 20 $i 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
Tinand seama de prevederile afi.40 $i urm. al Cap.V, Secfiunea l, dinLegea ff.24/2000
privind normele de tehnic[ legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, consiliul

nr.

local al comunei Joseni,

iiart.

in temeiul dispoziqiilor aft. 129, alin. (1) , art. 129, alin. (2) lit. b, aft. 129 alin. (4) lit. d,
139, alin. (3) din OUG nr.5712019 -privind Codul administrativ:
HOTAR-ASTE:

1. Se aproba devizul general actualizat pentru obiectivul de investilie ,,Reabiljtarea,
amenajarea qi dotarea clddifii gcolii "Regi emeletes" pentru sediul nou al Primdriei din comuna
Joseni, judelul Harghita, p n actualizarea indicatorii economici ale investiliei in urma deruldrii
achiziliilor publice, conform anexei nr. 1, care face pa(e integrante din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba asigurarea cofinanlirii din bugetul local al ComuneiJosenia investiliei
lei, capitolul 70.07,03.30,
cu suma de

Art.

Art. 3,

Prezenta hotdrare se comunicd Prefectului Judelului Harghita, Primarului
Comunei Joseni 9i se aduce la cunogtinle publicd prin afiqare la sediul Primeriei Joseni $i pe
pagina de internet www.joseni.ro.
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