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"REABILIiARE S|UOOTNNTZIRE SCOALA
IN COMUNA GORNET-CRICOV, TADETUL PRAHOVA"

consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta extraordinara,

-

Avand in vedere

:

resort' ctt
Expunerea de motive a primarului comunei Gomet-Cricov si raportul compartimentului de
privire la cofinantarea obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU
.CT-ASELS
I-VIII IN COMI.INA GORNET- CRICOV, ruDETUL PRAHOVA";
prevederile O.U.G nr.28i2013 modificata prin O.U.G nr.612017 pentru aprobarea Programului

National de Dezvoltare Locala,
Ordinul nr.185ll2}13 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor O.U .G nr.2812013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,
Ordinul rc.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor O.U.G nr.2812013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala, aprobate prin Ordinut vice-prim-ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr. 185/2013,
prevederile Hotararii Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
analizand documentatia D.A.L.I si indicatorii tehnico-economici ai proiectului "REABILITARE SI
MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII IN COMUNA GORNET-CRICOV,

JUDETUL PRAHOVA''

-

In temeiul prevederilor art. 36. alin. (4), lit. a), art. 45 alin ( 1), art. 1 17 alin (1) din Legea
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

nr . 21512001

HOTARASTE:
Art. I - Se aproba documentatia D.A.L.I, devizul general "REABILITARE SI MODERNIZARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII IN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA", cu
valoarea totala de 934.006 lei, in baza Programului National de Dezvoltare Locala instituit prin O.U.G
nr.28/2013 modificata prin O.U.G nr.612017;
Art.2 - Se aproba cofinantarea proiectului, de la bugetul local, cu valoarea de 58.717lei din valoarea
totala a proiectului;
Art. 3 - Compartimentul financiar-contabil va duce la indeplinire prezenta hotarare;
Art. 4 - Secretarul comunei va face publica prin afisare si va comunica celor interesati prezenta hotarare.
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Anexa nr.

I

(Anexa nr. 3 la Normele metodologice)

SOLICITARE
de finantare prin Programul national de dezvoltare locala a obiectivului anvestitii

"Beabilitare si modernizare scoala cu clasele l-Vlll in comuna Gornet-Cricov, iudelul PrahoYa"
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Scoala cu clasele l-Vlll in comuna GronetCricov, judetul Prahova

Amplasamentul obiectivului de investitii propus

Principalele capacitdti tehnice ale obiectivului de investitii (in unitrti
fizice)'?)

Proiectul "Fleabilitare si modernizare scoala cu
clasele l-Vlll in comuna Gronet-Cricov, iudetul
Prahova" are in vedere reabilitarea a doua
corpuri de cladire din cadrul Scolii cu clasele lVlll din comuna Gornet-Cricov, iudetul Prahova.
Se propun lucrari de reabilitare termica pentru
apele corpuri, inlocuirea pardoselilor calde,
inlocuirea usilor de interior, inlocuirea usi de la
CT, reparatii locale ia pereti si tavane, vata
minerala in pod, inlocuirea Centralei termice
(care este subdimenstonata). inlocuirea
traseului si obiectelor termice (ce sunt
subdimensionate) si dotarea claselor cu pupitre
noi.

Valoarea totala a investitiei (lei cu TVA)3) conform hotararii consiliului
local/hotlrerii consiliului iudetean
Nr. hotdrarii consiliului local/hotarerii consiliului judetean /
data...... ....................................

934,006

Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data.
Valoarea totala a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte
adilionale (lei cu TVA)

NU ESTE CAZUL

Nr. contract de lucriri / data

NU ESTE CAZUL

Valoarea totale a contractului de lucre.i, inclusiv acte aditionale (lei
cu TVA)

NU ESTE CAZUL

Valoarea totale decontate pentru obiectjvul de investitii (lei cu
- buget de stat
- buget local

NU ESTE CAZUL

ryA)

0.00

0.00
0.00

Valoarea totala necesar, pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de
investitii (leicu TVA) din care:
- buget de stat total, din care
Anul I
Anul ll
Anul lll
Anul lV
- buget local
Stadiu tiziq realizat (%)

Termen PIF (conform contract de lucriri $i acte aditionale)

934,006
475,249
5,249
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NU ESTE CAZUL

')Se bifeaza in spaliu corespunzator
exemplu: lungime drum (km), lungime retea (m), suprafele pe care se realizeaze investitia (mp)etc.

'z)De

3Valoarea

totala a investiliei este formatS din valoarea totala decontatl gi valoarea totale necesari pentru finalizarea
obiectivuluide investitii (pentru obiectivele de investitiir'n continuare este valoare totale a investiliei actualizate)
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