
  
 

ROMÂNIA     

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COMUNA DOBÂRCENI 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA Nr. 36 

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici  pentru investiţia “Înființare grădiniță 

cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani” 

Consiliul local al Comunei Dobârceni, județul Botoșani 

În baza Raportului de specialitate al Primăriei Comunei DOBARCENI, Expunerii de motive a 

primarului Comunei DOBÂRCENI, din care reiese necesitatea adoptării proiectului de hotărâre cu 

privire la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a devizului 

general pentru rest de executat pentru investiția “Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea 

Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani” 

Având în vedere: 

- adresa nr. 102902 din 27.08.2021 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice prin se solicită actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local 

pentru obiectivul de investiții mai sus menționat ca urmare a apariției OG 93/2021.  

- prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 93/2021 privind instituirea unor masuri pentru 

derularea Programului național de dezvoltare locala etapa a II-a si pentru modificarea art. IV alin (1) 

din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri 

publice 

În conformitate cu prevederile 

- OUG 28/2013 – pentru aprobarea Programului național  de dezvoltare locala; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), ale art. 139 alin. (1) coroborat cu alin. (3), lit. 

d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se  aprobă actualizarea indicatorilor economici pentru investiția “Înființare grădiniță cu două 

săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani”  după cum urmează: 

- Costul investiției totale: 1.097.716,51 lei cu TVA / 924.927,06 lei fără TVA din care:  



  
 

- C+M:   915.572,51 lei cu TVA /  769.388,66  lei  fără TVA 

Art. 2. (1) Se aprobă actualizarea Devizului General și a Devizului General pentru rest de executat 

pentru investiția “Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, 

județul Botoșani”. 

(2) Devizul General actualizat și Devizul General pentru rest de executat care fac obiectul alin. (1) sunt 

cuprinse în anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se  aproba actualizarea cofinanțării pentru proiectul  “Înființare grădiniță cu două săli de 

clasă în localitatea Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani”  după cum urmează: 

Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local – Total  163.387,73 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând 14,89 % din total proiect, din care : 

- cap.1= 88.549,01 lei 

- cap.3 cu excepția  PT + DE + doc avize + verificare tehnica = 56.578,55 lei (inclusiv TVA) 

- cap.5.1.2. = 2.751,28 lei (inclusiv TVA) 

- cap. 5.2. =  15.508,90 lei (inclusiv TVA) 

- cap.6 = 0,00 lei  

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului 

administrativ, modificată și completată.  

Art.5. Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Dobârceni prin 

aparatul de specialitate.  

Art.6. Secretarul comunei Dobârceni va comunica prezenta hotărâre: Primarului comunei Dobârceni, 

Compartimentului financiar-contabil, Instituției Prefectului –Județul Botoșani și va fi adusă la 

cunoștință publică prin afișare.  

 

 

Președinte de ședință,         Contrasemnează, 

Ing. Chiteală Niculina                                   SECRETAR GENERAL  

                                                                                                  Cimbru Liliana 
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