U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7339 din 15.06.2020
(privind aprobarea documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții
”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”)
Consiliul Local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
-expunerea de motive cu nr. 7337 din 15.06.2020 a primarului Comunei Tomești, domnul Timofte Ștefan,
prin care solicită aprobarea ”documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții” CONSTRUIRE
CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Devizului General anexat”,
-referatele de specialitate înregistrate sub numărul 7338 din 15.06.2020 ale administratorului public de la
nivelul Comunei Tomești, domnul jr. Doinel Asofiei și ale doamnei Șerban Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr.
principal cu atribuțiile de contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tomești, cu privire la aprobarea
documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Devizului General anexat”,
-proiectul de hotărâre cu nr. 7339 din 15.06.2020 întocmit în acest sens de Primarul Comunei Tomești,
domnul Timofte Ștefan, pentru aprobarea: ”documenteției tehnico-economică pentru obiectivul de
investiții”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform
Devizului General anexat”,
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de
hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: O.G. nr. 25/2001 privind înființarea CNI, aprobată
prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991, republicată, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice; Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice; Hot. Guv. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; H.G.R. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare; H.G.R. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi precum
şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – a se vedea Anexa nr. 82 la hotărâre; H.G.R. nr. 48/2007
pentru modificarea şi completarea H.G.R. nr. 1.354/2001 publicată în M. Of. nr. 326/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Iaşi precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi – a se vedea
Anexa nr. 66 la hotărâre; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și complet. ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. (2) lit. (d) şi ale alin. (7) lit. (m) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (g) și ale art. 196 alin. 1 lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă documentația tehnico – econhomică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor
de Intervenție, pentru obiectivul de investitii ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”CONSTRUIRE
CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, conform Anexei 2, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții.
Art.4. Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 9.766.265,64 lei, inclusiv TVA, din care
se aprobă finanțarea din bugetul local în sumă de 1.206.535,47 lei, inclusiv TVA.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Tomești, pentru luare la cunoștință
și ducere la îndeplinire, Instituției Prefectului județului Iasi, pentru controlul legalității actelor, altor
instituții sau autorități publice implicate, persoane fizice, persoane juridice interesate, respectiv C.N.I.
(2) De asemenea prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului
general al comunei prin afișare la sediul primăriei.
Adoptată azi: 18.06.2020
Inițiator proiect de hotărâre,
PRIMAR, Prof. Ștefan TIMOFTE

Secretar general comună,
Gabriel MANCAȘ

