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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ,  aferenti proiectului 

„ Reabilitare, modernizare si dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din 

comuna Petresti, judetul Dambovita” 

 

 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

 - Raportul compartimentului achizitii publice; 

 - raportul comisiilor din cadrul Consiliului Local Petresti; 

 - referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti,  privind necesitatea aprobarii  

actualizarii indicatorilor tehnico-economici ,  aferenti proiectului „ Reabilitare, modernizare si 

dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din comuna Petresti, judetul 

Dambovita” 

- Actul aditional nr. 2 la  contractul de finantare nr. C1920072S214131605302/03.09.2019 

pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national de 

dezvoltare rurala  

-  prevederile art. 1  si art. 2 alin(8), alin (10 si (12) din OG nr. 15/2021 privind reglementarea 

unor masuri fiscal-bugetare,  

-  prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu  modificarile 

si completarile ulterioare; 

- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

 finantate din fonduri publice 

- prevederile art. 129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit. d) , art.(6), lit a) din din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 
      In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 

 

           ART. 1 Se aproba actualizarea indicatorii tehnico-economici,  aferenti proiectului „ 

Reabilitare, modernizare si dotare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din 

Comuna Petresti, judetul Dambovita”, dupa cum urmeaza : 

     Valoarea totală a investitiei (incl. TVA):1.613.188,12 lei / 345.918 euro 

 

            ART.2. - Finaţarea obiectivului de investiţie se va face :  

- fonduri de la bugetul local : 1.454.605,81 lei (incl. TVA)/ 311.913 euro 

- fonduri nerambursabile prin Programul FEADR 2014-2020, Sub-masura 19.2-Masura 



6/6B Infrastructura locala si sociala: 158.582,11 lei (incl. TVA)/34.005,00 euro 

            ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  

compartimentul achizitii publice si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

         ART.4 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Petresti; 

        ART.5 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 

consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de 

la data adoptării. 
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