CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA .]'..

HoTARAREA NR.20
Privitoare la: aprobarea actualizilrii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investitii *MODERMARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
ALUNU, JUDETUL VALCEA"
Consiliul Local al comunei Alunu, Judetul Valcea inrunit in sedinta exfraordinara din
data de 1 1 aprilie 20I9,la care participa un numar de 10 consilieri din numarul total de 13
consilieri in frrnctie;
Avdnd in vedere Hotdr6rea Consiliului Local Alunu nr. 16106.03.2019, prin care d-na
Bumbar Denisa-Maria a fost aleasi preqedintele gedinlei;
Avdnd in vedere:
- referatulinregisfrat sub nr. 4180 din 05.04.2019, intocmit de d-na Mosor Elena,
consilier primar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alunu, judepl
V61cea, prin care propune aprobarea ach:"arliz-dfri indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii: ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Alunu, judeful
Vilcea" reniltati in urrna procedurilor de achizitie publica, actvalizai in conformitate cu OG

tt4l20L8;
- expunerea de motive inregistrati sub nr. 4181 din 05.04.2A19, intocmiti de primarul
comunei Alunu, judeful Vdlcea;
Av6nd in vedere raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu,
judepl Vdlcea;
Tinend seama de raportul de avrzare sub aspectul legahtnfii a proiectului de hotdrdre
intocmit de secretarul comunei;
Avdnd in vedere prevederile Confractului de finanJare nr.2989l2O.Tl.2Al7, punctul

VII,lit.b.;
Av6nd in vedere prevederile art. 19, punctul 19.2 din contractul de execulie lucrdri nr.
8243 dn 25 .06.2018;
Av6nd in vedere: prevederile a1in. (1) si (2) ale *t. 4! alLggSi finanlelor publice
locale w.273/2006, modifrcati gi completati; prevederile Legii,21311998 privind bunurile
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr.
90712016, privind aprobarea con{inutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente
investitriilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a ddvizului general
pentru obiective de investitrii qi lucrdri de interven{ii; prevedeiile OUG w. LI412018 privind
instituirea unor mdsuri in domeniul investiliilor publice qi a upir mdsuri fiscal bugetare,
modificarea qi completarea unor acte normative qi prorogarea uqor termene;
in temeiul afi. 45 alin. ( 1 ) din Legea nr. 2151200 I privind administrafia publici local6,
republicat5, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numdr de 10 voturi pentru, emite
urmdtoarea:

-

HOTARARE

Art. 1. Se aproba

actvalizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
66MODERIIIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
investitii
ALUNU, JUDETUL VALCEA'', conform Devizului General, prezefltat in Anexa ilr. 1,
parte integranta din prezenta hotarare intocmit de SC ASEN DESIGN SRL CRAIOVA, dupd
cum urmeaz6:

Indicatori financiari :
> VALOARE TOTALA: 5.258.325'00 lei fara TVA;
988.924,01 lei;
> TVA
6.247.249,02 lei TVA inclus.
> TOTAL
Din total cheltuieli cu TVA inclus:
Valoare totarla necesara pentru finalizarea obiectivului: 4.625.334$4 lei' din
care: Buget de stat: 3.591.517'88 lei
Buget local: 1.033.816'2'0 lei
Art. 2. Se aproba centralnatorul actuahzare oferta prin corelarea salariului minim
aplicabil, conform OUG ll4l20l8 si a Devizului General acnrahzat.
Art.3. Consiliul Local Alunu va asigura finantarea din bugetul local pentru categoriile
de cheltuieli care nu se frnanteaza din bugetul de stat cat si a cheltuielilor eligibile care
depasesc suma inscrisa in Confractul de finantare nr . 2989 120 . I 1 .20 I 7 .
Art.4. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea, va asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari, infonnand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.
ArL 5. Prezentahotarare se va comunica InstituEiei Prefectului judefului Valcea;

Primarului comunei Alunu, compartimentului Contabilitate qi Inspecfie Fiscald din cadrul
aparahrlui de specialitate al Primarului comrmei Alunu qi Ministerului Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice.

Alunu la:
Lt.04.2019
Preqedinte

Bumbar

Confrasemneaz6,
Secretar,
Boeangiu Luminila
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