ROMÂNIA
Județul Harghita
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Dănești
Codul de înregistrare fiscală: 4246157

HOTĂRÂREA nr. 34/2020
privind aprobarea DALI și actualizarea devizului general pentru obiectivul de
.................
investiții Modernizarea si reabilitarea
energetică a primăriei comunei Dănești

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 26 mai
2020, convocat prin Dispoziţia nr.92 /2020, emisă de primarul comunei Dăneşti,
judeţul Harghita;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.130/2020;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.131/2020;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti,
înregistrat sub nr.132/2020;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) 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;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
f) Ordonanță de urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală
g) art. 10 Hotărârea 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
Ținând cont de prevederile Legii nr. 5/ 2020 bugetului de stat pe anul 2020;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 12 / 2020 privind aprobarea bugetului
local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1, alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă DALI și actualizarea devizului general aferentă investiției
Modernizarea si reabilitarea energetică a primăriei comunei Dănești, conform Anexei
1 la prezenta.
Art. 2. – Se aprobă valoarea totală estimată a investiției cu TVA: 1.300.934,84 RON din
care C+M este de 1.106.202,34 RON.
Art. 3. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite.
Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
COMUNEI Dănești.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al COMUNEI
Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului COMUNEI Dănești și prefectului județului
HARGHITA și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
Dăneşti, la 26 mai 2020

Președintele de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate:

Both Norbert László
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára

