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         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.51 din 08.07. 2022 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF cu elemente de DALI – 

reactualizat) pentru obiectivul de investiție ” Reabilitare, modernizare și extindere 

Scoală Primară sat Mărcuș, comuna Dobârlău, județul Covasna” 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.129 alin..(2) lit.b și alin.(4) lit.d) coroborat cu alin (7) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g) raportat la 

art.155 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare 

d) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

e) art. 5 alin.(1) lit.c) pct.(ii) , art.8, art.10 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor 

de investiții finanațate din fonduri publice 

f) OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și 

completările  ulterioare 

g) Ordinului nr.1851/2013 aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

National de Dezvoltare Locala, cu modificările si completările ulterioare,  

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Contractul de finanțare nr. 3124/20.04.2018-4272/04.05.2018, încheiat între MDRAP si 

comuna Dobârlău, prelungit prin act adițional 

d) Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI reactualizat pentru obiectivul de investiție 

”Reabilitare, modernizare și extindere Școala Primară sat Mărcuș, comuna Dobârlău, județul 

Covasna”  

e) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism și al 

Comisiei pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie 

socială 

f) Avizul secretarului general al comunei nr.51/2022 

 

În temeiul prevederilor 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 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                 adoptă prezenta hotărâre : 

 



Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ” Reabilitare, modernizare și 

extindere Școală Primară sat Mărcuș, comuna Dobârlău, judetul Covasna”, prevăzuți în SF cu 

elemente de DALI – reactualizat, întocmit de SC Rax Concept SRL conform Anexei nr.1 și a 

devizului general prevăzut în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :  

a) Indicatori tehnici  

   Regimul de inaltime: P 

             Suprafata construita propusa: 160 mp +36 mp 

             Suprafata desfasurata propusa:  160 mp+36 mp 

b) Indicatori economici 

Valoarea totala a investiției cu TVA : 1.504.165,89 lei 

 Valoare eligibilă cu TVA : 1.345.656,86 lei 

 Valoare neeligibilă cu TVA :158.509,03 lei  

Perioada de derulare a proiectului : 12 luni 

(2) Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1 precum și 

cheltuielile de intretinere si/sau reparare se suporta din veniturile proprii ale bugetului local. 

Art.2 Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de 

investiție ”Reabilitare, modernizare și extindere Școală Primară sat Mărcuș, comuna Dobârlău, 

judetul Covasna”. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Dobârlău și 

compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dobârlău. 

Art.4 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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