ROMANIA
JUDETUL SUGEAVA
GONSILIUL LOGAL AL COMUNEI PALTINOASA

HorARAnea
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti proiectului faza DALI
,,Reabilitarea, dotarea Dispensarului medica! din satu! Piltinoasa
9i dotarea Dispensarului din satul Capu Codrului,
comuna PSltinoasa- iudetul Suceava"
Consiliul Local al Comunei Pdltinoasa, jude{ul Suceava;
Avdnd Tn vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120si arl.121alin. (1)qi (2) din Constitulia RomAniei, republicatd;
b) art. 8 gi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. 19911997,
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 9i urmdtoarele din Legea nr.28712009 privind
Codul civil, republicatd, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau
conventii;
d) art. 20 gi 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 19512006, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
e) art. 36 alin.(2), lit.b) si lit.d; alin.(4), lit.d); alin.(6) lit.a), punctul 3 din Legea
administratiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;
f) Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile si
com pletdrile ulterioare;
tindnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 2412000 privind
normele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, se men{ioneazd urmdtoarele avize, prevdzute
de lege: Nu este cazul;
in temeiul prevederilor arl.45 alin.(2), litera e), coroborate cu art. 115 alin.
(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicatS, cu
modificdrile si completdrile ulterioare,
ludnd act de:
a) expunerea de motive prezentatd de cdtre primarul Wendling EduardRudolf, in calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr. 2006 din 13.03.2017, prin care se
sus{ine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivititii

b)

;

raportul

de

specialitate

al

compartimentului buget, contabilitate

si

fiscalitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 2.058
din 14.03.2017, prin care se motiveazS, in drept si in fapt, necesitatea 9i
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdtii;
c) Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru pentru programe de
dezvoltare economico-sociald, buget, finanle, administrarea domeniului public 9i
privat al comunei, agriculturi, gospoddrie comunali, proteclia mediului si turism,
inregistrat cu nr. 2.060 din 14.03.2017,

HOTARA$TE:

Art.1.

aferenli prolectului faza DALI
dotarea Di,penSarului rnedical din satu: Pa:tinOasa,i dotarea

- Se aprobi indicatorii tehnico-economici
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Dispensarului din satul Capu Codrului, comuna Piltinoasa, judelul Suceava",
denumit in continuare Proiect.
Att.z. - Necesitatea implementarii Proiectului este reprezentata de faptul ci
Dispensarul medical din satul Pdltinoasa, functioneazd intr-o clidire care se
confrunti cu lipsa termoizoldrii, a unui acoperig vechi si degradat din tabla, ducAnd
la aparilia infiltratiilor de api, reabilitarea fiind necesard pentru a impiedica pierderile
de calduri si respectiv consturile ridicate, precum si infiltrarea apelor prin intermediul
acoperigului, respectiv deg radarea clidirii.
Art.3. Cheltuielile care nu se finanteaza de la bugetul de stat in
conformitate cu art. 8 al Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 2812013 pentru
aprobarea Programului national de dezvoltare locali, aferente Proiectului se prevdd
in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul ob{inerii finan!5rii
prin Programul National de Dezvoltare Locala, potrivit legii. Urmdtoarele categroii de
cheltuieli se vor finanta de la bugetul local: cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea
terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrdrilor de intervenlii,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice gi/sau audit energetic,
asistenta tehnicd, consultanla, taxe pentru oblinerea de avizelacorduri lautorizalii,
organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizdrii
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe
tehnologice, teste 9i predare la beneficiar.
Art.4. - Se aprobi indicatorii tehnico economici ai investiliei aga cum rezulti
din cadrul devizului general/ documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,
constituit ca anexi la prezenta HotdrAre.
Art.s. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia,
Tn dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al
comuner.
Art.6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se asigurd de cdtre
primarul Comunei Pdltinoasa, d-nul Wendling Eduard-Rudolf, prin aparatul de
specialitate.
Art.7. Prezenta hotd16re se comunicS, prin intermediul secretarului
Comunei Piltinoasa in termenul prevdzut de lege, primarului Comunei Piltinoasa si
lnstitutiei Prefectului - Judelul Suceava si se aduce la cunogtinld publicd prin
afisarea la sediul primdriei.
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DEVIZ GENERAL
REABILITAREA, DOTAREA D:SPENSARULUI MEDiCAL D:N SAT PALT:NOASA SiDOTAREA DiSPENSARULUI DIN SAT

CAPU CODRULUl,COMUNA PALTINOASA,」 UDETUL SuCEAVA

Denumlrea capitolelor 9i
subcapitolelor de cheltuieli

Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale €re nu necesita montaj Si

Comisioane. @te, taxe. costul creditului

statului in amenajarea teritorilui, urbanism
si pentru autorizarea lucrarilor de

Taxe pentru a@rduri, avize mnforme si
autorizatia de construire/desfintare
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Beneficiar,
Paltinoasa

Valoare(fara T v A)

