ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general ca urmare a aplicării prevederilor OUG
114/2018 pentru obiectivul de investiții “ REABILITARE SI MODERNIZARE
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 ȘTEFĂNEȘTI ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI”

Consiliul Local al comunei Ileana, întrunit în ședință extraordinară în
data de 15 martie 2019,
având în vedere proiectul de hotărâre nr. 565/13.02.2019 inițiat de primarul
comunei Ileana dl. ALEXANDRU Corneliu și expunerea de motive la acesta
- văzând hotărârile Consiliului local al comunei Ileana nr. 37/31.08.2016 privind
cofinanțarea obiectivului de investiții “Reabilitare si modernizare Școala Primară nr. 2
Ștefănești în comuna Ileana, județul Călărași” și nr. 13/10.03.2017 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare si modernizare
Școala Primară nr. 2 Ștefănești în comuna Ileana, județul Călărași”
-luând act de Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 741/27.02.2019
încheiat între UAT COMUNA ILEANA în calitate de achizitor și Asocierea SC SIGMA
HOUSE CONSTRUCT SRL – Proiect FIN CAS SRL în calitate de executant al
obiectivului de investiții “Reabilitare si modernizare Școala Primară nr. 2 Ștefănești în
comuna Ileana, județul Călărași”
- luând în considerare adresa nr. 21748/11.02.2019 transmisă de către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală
Dezvoltare Regională și Infrastructură cu privire la actualizarea devizului general și a
indicatotilor tehnico economici pentru obiectivele de investiții conform art. 71 din OUG
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri
fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene ( ”(1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte
adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de
167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.”)
- analizând prevederile art. 7 alin (1) lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările
ulterioare,
- luând act de prevederile art. 5 lit. c), art. 11 lit. b) din Ordinul nr.1851/2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locală, cu
modificările și completările ulterioare
- luând in considerare prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investițiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investiții și lucrări de intervenții,

- ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
- luând act de procesul verbal privind lucrările ședinței Consiliului Local Ileana
din data de 15.03.2019, înregistrat cu nr. 1077/15.03.2019
- hotărârea Consiliului local al comunei Ileana nr. 1/31.01.2019 privind alegerea
președintelui de ședință
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin (4) lit. a) alin. (6) lit. a)
pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Devizul general privind cheltuielile necesare investiției,
actualizat ca urmare a aplicării art. 71 alin. (1) din OUG 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru
obiectivul de investiții “REABILITARE SI MODERNIZARE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2
ȘTEFĂNEȘTI ÎN COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Urmare a devizului general aprobat la art. 1 se va întocmi un act adițional
la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 741/27.02.2019 încheiat între UAT
COMUNA ILEANA în calitate de achizitor și SC SIGMA HOUSE CONSTRUCT SRL –
Proiect FIN CAS SRL în calitate de executant al obiectivului de investiții “Reabilitare si
modernizare Școala primară nr. 2 Ștefănești în comuna Ileana, județul Călărași”.
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul
COMUNEI ILEANA.
Art. 4. Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta
hotărâre.

Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
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