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MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 130 
privind  actualizarea devizului general  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie 

"Creșterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Medgidia, Str. Ion Creangă, Nr.18, LOT 1, Medgidia, 

Județul Constanța"– faza PT – 

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

numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 21 decembrie 2020, având în 

vedere: 

- proiectul de hotărăre nr.143 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.31654/16.12.2020

aparținând primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator ; 
-raportul de specialitate comun al funcționarilor publici din compartimentele de resort din cadrul aparatului

de specialitate al primarului – direcția economică-serv buget contabilitate, compartiment tehnic-investitii și birou 

proiecte, întocmit sub nr.31638/16.12.2020, ce își asumă răspunderea fundamentării din punct de vedere tehnic și al 

legalității în calitate de specialiști ce au întocmit raportul;  

-H.C.L.nr.133/26.07.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului

„Creșterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str.Ion Creangă, nr.18, lot.1, Medgidia, 

judetul Constanta” și asigurarea contributiei Consiliului Local Medgidia, precum si a acordului de 

parteneriat intre UAT Medgidia-lider de proiect - si Spitalul Municipal Medgidia; 

H.C.L.nr.10/08.02.2018, H.C.L nr.11/08.02.2018 modificate si completate prin H.C.L. nr.55/26.04.2018 si

HCL nr.56/26.04.2018 cu privire la aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a Spitalului

Municipal Medgidia, str.Ion Creangă, nr.18, lot.1, judetul Constanta” si a cheltuielilor aferente bugetului

actualizat ca urmare a modificarilor din evaluarea tehnica si financiara, actualizarea indicatorilor tehnico-

economici, precum si a acordului de parteneriat intre UAT Medgidia-lider de proiect - si Spitalul

Municipal Medgidia, prin actele aditionale nr.2 si nr.3; H.C.L.nr.80/27.08.2018 aprobarea actului adițional

nr. 4 la acordul de parteneriat nr.144/2018 și actualizarea sumelor aferente parteneriatului dintre UAT Municipiul

Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului

Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr.18, lot. 1, Medgidia, județul Constanț” SMIS 115629;
- Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1, operatiunea B –

cadiri publice; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; prevederile H.G nr.93/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; H.G. nr.363/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, actualizata; H.G. nr 

273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; NP 051/2012 – Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban 

la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap – revizuire NP 51/2000; OUG nr.114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

-raportul de specialitate emis sub nr. 31410/2020 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerințelor legii

cu privire la transparența decizională, art.7 (13); Aviz Comisia A si Comisia B 

In temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit.b), alin(4) lit.d), alin.(7) lit.c), art.136 alin.(1) (3) lit.b), alin.(6), 

art.139 alin.(3), lit.e) art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

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

investitie "Creșterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Medgidia, Str.Ion Creangă, Nr.18, LOT 1, 

Medgidia, Județul Constanța” – faza PT-, dupa cum urmează: 



 Valoarea totală a investiției cu TVA: 23.093.285,23 lei inclusiv TVA 

          Din care:  C + M 18.522.456,19 lei inclusiv TVA 

Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA : 15.647.729,66 lei 

- Buget de stat + FEDR - 98% - 15.334.775,071ei

- cofinantare UAT – 2 %     - 312.954,59 lei

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA :  7.445.555,57  lei

Art.2.- Prezentul act administrativ  modifică și completează  HCL 133/2017, HCL 10/2018, HCL 11/2018, 

HCL 55/2018, HCL 56/2018, HCL 80/27.08.2020. 

 Art.3 Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul Biroului programe europene, Direcției 

economice, precum DUI- Compartiment tehnic, cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ potrivit 

competețelor legale ce le revin. 

Art.4 Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției 

Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului 

programe europene, Direcției economice, precum DUI- Compartiment tehnic 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 17 voturi ,,pentru”, 2 voturi ,,abținere”(dnii Lupu I. si Moșescu 

B.M.) din  numărul de 19 consilieri prezenți la ședință și un număr de 19 consilieri în funcție.

     Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot, 1 primar, 1exDec, 1 ex. DUI/comp.TI, 1 ex.BPE, Afisat 

C I. Red.6 ex.  

Medgidia 21 decembrie 2020 

Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate 

       Consilier local Anton Marian-Valentin        Secretar General Municipiul Medgidia 
   Prunau Elena Daniela 


