ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
........................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260;

tel:0242523123;
HOTĂRÎRE
Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitiei” MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ULMENI, JUDETUL
CALARASI”,finantat prin PNDL II, ca urmare a aplicarii prevedetrilor art.71alin. (1)
din OUG nr.114/2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Călărași, întrunit în ședință ordinară în
data de 27 Februarie 2019;
- Avand in vedere;
- Expunerea de motive a viceprimarului comunei Ulmeni, cu atributii delegate
,prin care se propune aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai
investitiei” MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ULMENI, JUDETUL
CALARASI”,ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 alin. (1)din OUG nr.114/2018,
inregistrata sub nr.479/29.01.2019;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub nr.499/29.01.2019;
- Devizul general actualizat al obiectivului de investitii MODERNIZARE STARZI IN
COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI, finantat prin PNDL II;
- adresa Directiei Generale de Dezovoltare Regionala si Infrastructura – MDRAP
nr.21748/2019;
- prevederile HCL Ulmeni nr.33/31.08.2017, de modificare si completare a HCL
Ulmeni nr.13/10.03.2017,privind aprobarea participarii Comunei Ulmeni, județul
Calarasi la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de
investiții “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI ‘
- Hotararea nr.45/22.11.2018, privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico –
economici la obiectivul de investitii Modernizare strazi in comuna Ulmeni, judetul
Calarasi, in urma revizuirii devizului general , in urma achizitiei publice.
Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica;
- Prevederile HCL Ulmeni nr.52/12.12.2018, privind alegere presedintelui de
sedinta;
- Procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate ,

- avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină
nr.1052/2019 , agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, protecţia mediului şi turism ., nr.1050/2019 si pentru probleme de
învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială şi protecţie copii, tineret şi sport.. nr.1051/2019 de pe lînga Consiliul Local
Ulmeni;
In temeiul art.45 alin. (1) , din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE;
Art.1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investitii “Modernizare strazi in comuna Ulmeni, judetul Calarasi “, finantat
prin PNDL II, ca urmare a aplicarii prevederilor art.71 alin. (1) din OUG
nr.114/2018 si conform devizului general actualizat ce face parte integranta din
prezenta hotarare, dupa cum urmeaza;
Valoarea totala cu TVA inclus = 6.078.922,93 lei , din care
C+M =
= 4.694.058, 26 lei, din care
Bugetul local = 368.567,92 lei
Buget de stat = 5.710.355 , 00 lei
Art.2.Secretarul comunei va comunica prezeta hotarare tuturor
persoanelor si institutiilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion FLOREA
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU

Nr. 7
Adoptată la comuna Ulmeni
Astăzi:27.02.2019

Total consilieri 15
Prezenţi
14
Vot pentru
14

