
  

 

 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de ….. 

ianuarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr….. /2020, emisă de primarul comunei 

Dăneşti, judeţul Harghita; 
 

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; 

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 actualizarea devizului general aferentă investiției „Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic "Petőfi Sándor" din comuna 
Dănești” denumit în continuare Investiția, după finalizarea proceduriilor de achiziție 
publică, conform Anexei 1 – Deviz general reactualizat. 

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a investiției cu TVA: 3.763.174,86 lei, din care 
C+M: 3.346.553,78 lei. 

Art. 3. – Valoarea totală care se solicită de la bugetul de stat conform Art. 8 din 
normele PNDL: 2.707.164,24 lei. 

Art. 4. – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare  
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind ACTUALIZAREA devizului general pentru obiectivul de investiții  

„Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic "Petőfi Sándor" 

din comuna Dănești” 



 
 
 
 
Locală - PNDL., potrivit legii. Valoarea totală care se finanțează din bugetul local conform 
Art. 8 din normele PNDL: 1.056.010,62 lei. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în 
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
COMUNEI Dănești.  

Art. 7. – 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 06 ianuarie 2020 

 

 

Președintele de ședință,    Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Ágoston 

       Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

  

 


