ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 2
DIN 29.01.2014
privind: modificarea si completarea HCL nr. 46/19.11.2013 , privind aprobarea
Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico - economici
pentru Investitia Sediu PRIMARIE - comuna Barcea, judetul Galati

lnitiator: Zamfir Constantin , primarul comunei Barcea, judetul Galati;
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare : 8307 din 19.12.2013 ;
Consiliul Local al comunei Barcea, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in ziua
de 29.01.2014 ;
Avand in vedere expunerea de motive inregistrata la nr. 8308 din 20 .12.2013 a
domnului Zamfir Constantin, primarul comunei Barcea, judetul Galati;
Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat la nr. 8360 din 24 .12.2013 intocmit
de compartimentul de resort din aparatul de specialitatea al primarului comunei Barcea;
Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate a Consiliului local;
Avand in vedere HCL nr. 39/11.10.2013 privind aprobarea instrumentarii Proiectului de
investitii" Construire Primarie" - comuna Barcea , judetul Galati;
Avand in vedere prevederile art.l, lit. "a" si art. 2 ,alin (2) din H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii si Ordinul nr. 863 /2008 pentru aprobarea " Instructiunilor de
aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico - economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. "d"si ale art. 126 din Legea nr. 215 /200 1
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 45 alin.l si ale art. 115, alin. (1) Iit. b) din Legea nr. 215 /2001, privind
administraţia publică locală , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.I. Se modifica si se completeaza HCL nr. 46/19.11.2013 privind aprobarea Studiului
de oportunitate, a Caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Sediu
Primarie comuna Barcea ,judetul Galati , dupa cum urmeaza:
Articolul 1 , alin. (3) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru Investitia Sediu Primarie - comuna Barcea,
judetul Galati , conform documentatiei tehnice elaborate de SC Consproiect SA Galati, conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
1,255.184 mii Iei fara TVA , 1,552.888 mii lei cu TVA ;
Valoare totala:
Din care: valoare C+M : 1,103.080 mii lei fara TVA , 1,367 .819 mii lei cu TVA .

Finantarea lucrarii pentru realizarea investitiei Sediu Primarie comuna Barcea,
judetul Galati este asigurata de la bugetul local .
Art, II . Celelalte prevederi ale HCL nr. 46/19.11.2013 raman in vigoare.
Art, III. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Galati in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija
secretarului comunei.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneaza ,
SECR~TAR

Constantljîa cEstian
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