ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “ Înlocuire șarpantă sediu Primărie”
Nr.26 din 12.06.2018.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
În conformitate cu :
prevederile art.44, alin.(1) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- Ghidul solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean de
Dezvoltare Locală Ialomița 2018, cap.XIII. Contractarea;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.1355 din 12.06.2018 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.1354 din 12.06.2018;
- raportul comisiei de specialitate nr.100 din 12.06.2018;
- avizul de legalitate nr.26 din 12.06.2018 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ și “ c “ coroborat cu alin.(4), lit. “ d “, art.45, alin.(1)
şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii:
„Înlocuire șarpantă sediu Primărie”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Grindu, domnul Vieriu Costel cu semnarea
documentelor aferente obiectivului de investiţii: „Înlocuire șarpantă sediu Primărie”.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului
contabilitate și urbanism, pentru aducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei
Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publică se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragomir Elena Claudia
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora
Nr.30.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 19.06.2018.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA

Anexa
la Hot. nr.30/19.06.2018.

Principalii indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii:
„ Înlocuire șarpantă sediu Primărie”

1. Elaborator documentație : S.C.VALUATION REAL CONSULTING SRL- D, cu sediul
în localiatea Târgoviște, județul Dâmbovița.județul Ialomița,
2. Beneficiarul obiectivului : UAT Grindu, județul Ialomița,
3. Amplasamnetul obiectivului : str.Primăriei, nr.40, comuna Grindu, județul Ialomița,
4. Indicatori tehnico - economici :
a) Valoare totală – 116.389,00 lei (TVA inclus), din care C+M – 87.581,00 lei
(TVA inclus);
b) Suprafața terenului = 1694,91 (curți, construcții);
c) Suprafață construită = 199,71 mp;
d) Suprafață desfășurată = 199,71 mp;
e) Înălțimea maximă a construcției = 5,51 metri;
f) Înălțimea liberă minimă parter = 3,01 metri;
g) Durata de execuție - 12 luni;
h) Sursa de finanșare – Programul Județean de Dezvoltare locală – Ialomița 2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragomir Elena Claudia

