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HOTĂRÂREA NR. 23/ 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați aferent proiectului
“DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI
SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/SCHIMBARE DE

DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ ”

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 29
martie 2022, convocat prin Dispoziţia nr.37/2022, emisă de primarul comunei
Dăneşti, judeţul Harghita;

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 23/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici
actualizați aferent proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI SANDOR, COMUNA DĂNEȘTI ȘI
REABILITARE GRAJD/SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN FERMA
EDUCAȚIONALĂ ” realizat în cadrul PNDR, programul FEADR, finanțat prin
contractual de finanțare nr. CC0720EM00011772100471/21.12.2017
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.85/2022;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.86/2022;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti,
înregistrat sub nr.87/2022;
Ținând cont de:
- adresa nr. 102902/27.08.2021. al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației privind posibilitatea suplimentării sumelor alocate de la bugetul de stat
în vederea finalizării obiectivelor de investiții;
- PUG Dăneşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.13 / 2003 și prelungit;
Luând în considerare prevederile:

 art.120 și art.121 alin.1 și 2 din Constituția României, republicată;
 art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
 art.7 alin.2 și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții;

 art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006;
În conformitate cu prevederile:

 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

 OUG nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală;
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- Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală,
aprobate prin OMDRAP nr.1851/2013, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul –
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;

 H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita Anexa nr.
21 modificat şi completat de HG nr. 262/2006 pentru modificarea şi
completarea anexelor H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Harghita;

 HCL nr. 31/2020 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Dăneşti, judeţul Harghita

În baza Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare;

În temeiul art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.c, art.139 alin.(3) lit.g și art.196 alin.(1) lit.a
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferent proiectului
„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LICEUL PETOFI
SANDOR, COMUNA DANEȘTI ȘI REABILITARE GRAJD/SCHIMBARE DE
DESTINAȚIE ÎN FERMA EDUCAȚIONALĂ”, având contractul de finanțare nr.
0720EM00011772100471/21.12.2017, denumit în continuare Investiția, după
finalizarea procedurilor de achiziție publică, conform Anexei 1 – Deviz general
reactualizat.

Art. 2. – (1) Se aprobă valoarea totală a investiției cu TVA: 3.258.022,46 lei din care
cheltuieli eligibile 2.251.716,19 lei si cheltuieli neeligibile 1.006.306,27 lei, respectiv
valoare totala de 717.784,19 euro, din care cheltuieli eligibile 496.082,00 euro si
cheltuieli neeligibile 221.702,20 euro, conform Anexa 2 Buget indicativ.

(2) – Se aprobă majorarea valorii investiției cu 78.351,07 lei +TVA cheltuieli
neeligibile, care se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției,
potrivit legii.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dăneşti, d-l Bőjte Csongor-Ernő.
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dăneşti şi Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita şi se afişează prin grija secretarului general al comunei
la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe site-ul comunei Dănești
www.danfalva.ro.

Comuna Dănești, la 29 martie 2022

Președintele de ședință, Contrasemnează pentru legalitate:
Kosza Vilmos

 ………………….…………………… Secretarul general al
C OMUNE I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

………………….……………………

http://www.danfalva.ro

