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    H O T A R A R E A nr.31 

 Din 11.04.2022  

     

   
privind  actualizarea Devizului General aferent  Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 

Interventii (DALI)  pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei cu 

program prelungit Rupea’’,  proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare 

Locala 2017-2020 ” 

 

Consiliul local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica  extraordinara 

in data de 11.04.2022 

 

 Avand in vedere  Raportul de aprobare al primarului precum si raportul 

de specialitate al secretarului orasului Rupea prin care se solicita  actualizarea 

devizului General aferent   Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

(DALI)  pentru proiectul „Reabilitarea, extinderea si modernizarea Gradinitei 

cu program prelungit Rupea’’,  proiect finantat prin Programul National de 

Dezvoltare Locala 2017-2020 ”  

 

 Valoarea totala a proiectului este de 4,931,984.71  lei cu TVA din care 

valoarea contributiei beneficiarului la proiect este de 202,939.79 lei cu TVA. 

 In conformitate cu  H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice cu modificarile si completarile ulterioare 

 Tinand cont de prevederile: 

-  OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală cu modificarile si completarile ulterioare, 

-  art. 129 alin. (2) lit. b) și d)  si alin (7) lid d) din Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

       - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare 
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H O T  A R A S T E : 

 

Art.1. – Se aproba actualizarea devizului general aferent Documentatiei de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI)  pentru proiectul „Reabilitarea, 

extinderea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit Rupea’’,  proiect 

finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 ” , 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2. – Se aproba proiectul „Reabilitarea, extinderea si modernizarea 

Gradinitei cu program prelungit Rupea’’,  proiect finantat prin Programul 

National de Dezvoltare Locala 2017-2020 ” , avand o valoare totala de 

4,931,984.71 lei cu TVA 

 

Art. 3 -  Se aproba suportarea de catre beneficiar, Orasul Rupea, a cofinatarii  

proiectului in suma de 202,939.79 lei cu TVA, precum si a oricaror costuri 

suplimentare care vor surveni in perioada de implementare a proiectului.  

 

Art. 4 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului 

Rupea 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Baba Dorin Ioan                                                                             Secretar General U.A.T.  

                                                                     jr. Ioana Madalina Roman     

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   11 4 11 - - 
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