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 investiţie :
“ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII,
corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”
Nr.33 din 24.10.2017.
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;
- prevederile art.9, alin.(3), pct.1 din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- prevederile H.C.L.nr. 12/29.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei
Grindu, pentru anul 2017;
- prevederile H.C.L.nr.15/07.03.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvolatre locală
pentru perioada 2014- 2020 a comunei Grindu, județul Ialomița;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2470 din 23.10.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2469 din 23.10.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.27 și nr.60 din 24.10.2017
- avizul de legalitate nr.33 din 24.10.2017 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ și “ c “ coroborat cu alin.(4), lit. “ d “, alin.(5),
lit.” c “, alin.(6), lit.” a “, pct.1, 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 principalii indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie:
„Construire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A din comuna
Grindu, judeţul Ialomiţa”, pentru care se solicită finanțarea prin Programul Național de
Dezvolatre Locală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Grindu, domnul Vieriu Costel cu semnarea
documentelor aferente pentru obiectivul de investiţie: „Construire grupuri sanitare pentru
Şcoala Gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”.
Art.3. Pe data adoptării prezentei se abrogă H.C.L.nr.10/27.02.2017.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului
contabilitate 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

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie :
“ Construire grupuri sanitare pentru Şcoala gimnazială nr.1, clasele I-VIII,
corp A, din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”
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;
- prevederile art.9, alin.(3), pct.1 din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare;
Analizând :
- prevederile H.C.L.nr. 12/29.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Grindu,
pentru anul 2017;
- prevederile H.C.L.nr.15/07.03.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvolatre locală
pentru perioada 2014- 2020 a comunei Grindu, județul Ialomița;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2470 din 23.10.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2469 din 23.10.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr.27 și nr.60 din 24.10.2017
- avizul de legalitate nr.33 din 24.10.2017 emis de secretarul comunei;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.” b “ și “ c “ coroborat cu alin.(4), lit. “ d “, alin.(5),
lit.” c “, alin.(6), lit.” a “, pct.1, 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 principalii indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie:
„Construire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A din comuna
Grindu, judeţul Ialomiţa”, pentru care se solicită finanțarea prin Programul Național de Dezvolatre
Locală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Grindu, domnul Vieriu Costel cu semnarea
documentelor aferente pentru obiectivul de investiţie: „Construire grupuri sanitare pentru Şcoala
Gimnazială nr.1, clasele I-VIII, corp A din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”.
Art.3. Pe data adoptării prezentei se abrogă H.C.L.nr.10/27.02.2017.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi compartimentului contabilitate
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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țuțuianu Mariana

Nr.39.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 30.10.2017.

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEȚUL IALOMIȚA

Anexa
la Hot. nr.39/30.10.2017.

Principalii indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie:
„Construire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială nr.1, clasele I-VIII,
corp A din comuna Grindu, judeţul Ialomiţa”

1.
2.
3.
4.

Elaborator documentație : S.C.PROCIVIL S.R.L.Slobozia, județul Ialomița,
Beneficiarul obiectivului : UAT Grindu, județul Ialomița,
Amplasamnetul obiectivului : str.Primăriei, nr.40, comuna Grindu, județul Ialomița,
Indicatori tehnico - economici :
a) Valoare totală - 381.721,81 lei (TVA inclus), din care C+M – 291.480,98 lei
(TVA inclus);
b) Valoare finanțată prin PNDL - 302.034,20 lei;
c) Durata de execuție - 12 luni;
d) Regim de înălțime - P+1E;
e) Suprafața construită gr sanitar propus – 61,50 mp;
f) Suprafața desfășurată – 123 mp.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Țuțuianu Mariana

