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HOTÃRÂREA NR. 89 

privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici  și asigurarea 

cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții” Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța” faza P.T. H.  

 

   

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 35, 

judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință  ordinară în data de  30 iulie 2020, având în vedere: 

        -  proiectul de hotărăre nr. 98 și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare al primarului municipiului 

Medgidia  nr.18123/27.07.2020 ; Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului local Medgidia – A și B 

- raportul de specialitate al Biroului Proiecte nr. 18108/27.07.2020; HG 907/2016 ;  

- OUG nr. 28/2013 cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 5 și 7 alin(1) lit.c) din OUG 

nr. 28/2013 cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 1851/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 28/2013; Ordinul MDRAPFE nr. 947/2015 privind 

modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 

pentru aprobarea PNDL, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile art. 44 alin (1) si art.45, art.47 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare;   prevederile  O.U.G.  114/28.12.2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 

Investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, respectiv art. 71 alin. (1); 

- Contractul de finantare nr. 2505/22.03.2018 inregistrat la Primaria Municipiului Medgidia sub nr. 

8555/02.04.2018; HCL nr. 27/09.03.2017; HCL nr. 176/22.11.2017; HCL nr. 18/15.02.2018; HCL 71/14.07.2020; 

       -  prevederile Legii  nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative;   

      -  raportul de specialitate emis sub nr.18159/28.07.2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă  

privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională, art. 7 alin.(13) ; 

În temeiul prevederilor art. 5 lit.cc, art. e) și g) art.129 (2) lit. b alin.(4) lit d) , alin.(7) lit.a), art. 139 

alin.(1) și (2), art. 154 alin.(1) ,  art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1. -  Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivul de 

investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Nr. 3  din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – 

faza PT- LUCRĂRI ISU + OUG 114/2018  după cum urmează: 

         Valoarea totală a investiției cu TVA:     2.047.611,10           lei  

          Din care:  C + M                           1.623.121,94      inclusiv TVA 

Art. 2 – Aprobarea surselor de finanțare de la bugetul local privind cheltuielile care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Nr. 3  

din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – faza PT- LUCRĂRI ISU + OUG 114/2018 ” respectiv a 

confinațării de la bugetul local al Municipiului Medgidia, în valoare de:  460.937,69 lei inclusiv TVA, din 

valoarea totală de   2.047.611,10    lei cu TVA. 

      Art. 3 La data adoptării prezentului act administrativ se modifică corespunzător HCL 18/15.02.2018 și 

încetează aplicabilitatea HCL nr. 71/14.07.2020. 

    Art. 4. – Prezenta  hotarâre  împreună cu anexele sale se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia,  Biroului Proiecte  în vederea ducerii la indeplinire,  

precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial 

Local.  
     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru” din numărul de 18 consilieri prezenți  ședință (lipsește dl consilier Rotaru I.A..)  și 
un număr de  19 consilieri în funcție.  Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar  / 2 ex BP /Afisat C I. Red. 5 ex.  
            Medgidia 30 iulie 2020 
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