ROMANIA
.IUDETUL MURE$
coMUNA ALBE$'r'r
CONSILITJL I,OCAL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR PURCARIU DANUT

PROIECT
HOTARAREA NR......
din............

privind adoptarea qi implementare indicatorilor tehnico-economici a proiectului,Centru
multifuncfional pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul Mures.

Consiliul local al comunei Albeqti, judelul Mureg,
Analizind:
-Documentul cuprinzand lista principalilor indicatori tehnico - economici intocmita de
societatea de consultanta Tech IT Solutions SRL, inregisttrat cu nr.3694117.05.2018, pentru
proiectul ,,Construirea gi dotarea unui centru multifunclional pentru servicii sociale, medicale,
educalionale, programe de tip after school, programe specifice de integrare, consiliere, suslinere,
instruire, ocupare a diferitelor grupuri sociale defavorizate din Comuna Albegti."
Avdnd in vedere temeiul juridic, respectiv prevederile legale:
-art.l2} gi art.12l alin.l qi 2 din Constitutia Romaniei, republicata;
-art.8 qi 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la l5 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr.l99l1997;
-art.7 alin.2 Ei art.l66 qi urmatoarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
-art.20 Ei art.2l din Legea cadru a descentrahzarii nr.19512006;
-art.36 ahn.2lit.b qi lit.d din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicata,
cu modificarile gi completarile ulterioare;
-Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile Ei completarile

ulterioare;

Tinand seama de prevederile art.43 alin.4 din Legea nr.2412000 privind normele de
tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile qi
completarile ulterioare, se mentio neaza urmatoarel e avize
luind act de referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei Albesti, in calitatea
sa de initiator, inregistrat cu nr........
prin care se sustine necesitatea Ei

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii ;
Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice
interes local,
.de
In temeiul art.36 alin.2 lit.b $i lit.c, alin.4 lit.c coroborat cu art.45, art. I 15 alin. I , lit.b din
Legea nr.21512001 a administrafiei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completarile
ulterioare

HorAnA$rE
Art.l. -Se aprobd adoptarea Ei implementarea

proiectului ,,Centru multifuncfional
pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul Mures, denumit in continuare Proiectul.
4rt.2. -Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurala
P.N.D.R., qi din colaborarea cu Fundatia Metro Ministries Sighisoara, potrivit legii.
Art.3. -Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data
efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.4. -Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure sustenabilitatea
proiectului componenta ,,soft" de servicii din surse proprii sau prin obtinerea de finanlare in
cadrul axei 5- POCU, prin depunerea unui proiect distinct, cu respectarea conditiilor specifice
POCU.

Art.s. -Principalii indicatori tehnico- economici ai Proiectului sunt cuprinsi in Anexa nr.
I, care este parte integranta din prezenta hot[rdre.
Art.6. -Reprezentantul legal al comunei, este potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa
calitate gi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.1. -Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de citre primarul Sovrea
Nicolae, primarul comunei Albesti.
Art.8. - Prin grija secretarului comunei Albeqti prezenta hotdrdre va fi comunicatf,, in
termenul prevdzut de lege, primarului comunei Albesti, Prefectului Judelului Mureq,
compartimentului implicat, gi se va aduce la cunoqtintd publicd prin publicarea pe pagina de
internet la adresa www.comunaalbesti.ro
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Anexa

I la H.C.L.

nr................/

Lista principalilor indicatori rehnico-Economici pentru proiectul

:

,rcentru multifuncfional pentru servicii sociale" in comuna Albeqti, judetul
Mures.

Suprfata construita

:

1

92.5mp

Valoarea totala a
investitiei (INV)
Valoarea totala

din care C+M

Valori cu TVA
Lei
Euro

Valori fara TVA
Lei
Euro

1.023.593,61

220.146,59

861.454,40

185.274,95

875.194,36

188.230,03

735.457,45

158.176,50

Conversia indicatorilor maximali in euro s-a realizat conform cursului din data de
08.05.201 8, respectiv : 4,6496leileuro.
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Privind aprobarea indicatorilor tehnico

- economici pentru obiectivul de

investitii
,,Centru multifunctional pentru servicii sociale"
Obiectivul principal al investitiei consta in dezvoltarea infrastructurii sociale in
vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor,combaterea analfabetismului si optimizarea
utilizarii spatiului rural apadinand domeniului public al comuneiAlbesti.
Lucrdrile propuse sunt necesare pentru asigurarea serviciilor educationale extrascolare,a serviciilor de consiliere,a unor spatii unde copiii din cadrul populatiei sarace sa
poata primi o masa calda si folosirea la capacitate maxima a potentialului natural al
zonei.

Din punct de vedere al utilitatilor in zona exista doar energie electrica.Pentru apa
se va face un put forat,pentru canalizare un bazin etans vidanjabil,iar incalzirea se va
realiza cu centrala termica pe lemne.
Centrul multifunctional urmeaza sa se construiasca in comuna Albesti,pe Valea
Albestiului,intr-o zona pitoreasca,la marginea padurii.Aici a functionat in trecut o
scoala,apoi un spatiu de agrement.Cladirea prezinta un grad ridicat de degradare si este
necesara demolarea ei.
Cladirea se va realiza din caramida pe fundatie de beton si piatra,cu invelitoare
din tigla ceramica,ferestre din lemn stratificat cu geam dublu si obloane din lemn.
Suprafata construita este de 192,5 mp,iar pentru realizarea cladirii se vor
respecta reglementarile de arhitectura si urbanism pentru unitatea teritoreala din care
face parte.
Tinand cont de cele mentionate mai sus,supun aprobarii Consiliului Local

Albesti proiectul de hotarare anexat.
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RAPORT
Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investitiei
,,Centru multifunctional pentru servicii sociale "
Necesitatea lucrdrilor propuse este in primul r6.nd argumentatd de lipsa serviciilor
educationale extra-scolare,lipsa serviciilor de consiliere si numarul mare de grupuri sociale
defavorizate ( populatie saraca,populatie de etnie roma,copii si varstnici ),lipsa unor spatii
unde copiii din cadrul populatiei sarace sa poata primi o masa calda si nefolosirea la
capacitate maxima a potentialului zonei.
Obiectivul principal al investitiei consta in dezvoltarea infrastructurii sociale in
vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor,combaterea analfabetismului si optimizarea
utilizarii spatiului rural apartinand domeniului public al comunei Albesti.
Centrul multifunctional urmeaz:a sa se construiasca in comuna Albesti,pe Valea
Albestiului,intr-o zona pitoreasca,la marginea padurii.Aici a functionat in trecut o
scoala,apoi un spatiu de agrement.Cladirea prezinta un grad ridicat de degradare si este
necesara demolarea ei.
Terenul este neinprejmuit si din punct de vedere al utilitatilor in zona exista doar
energie electrica.Pentru apa se va face un put forat,pentru canaLizare un bazin etans
vidanjabil,iar incalzirea se varcaliza cu centrala termica pe lemne.
Cladirea se va realiza din caramida pe fundatie de beton si piatra,cu invelitoare din
tigla ceramica,ferestre din lemn stratificat cu geam dublu si obloane din lemn.
Suprafata construita este de 192,5 mp.

Valori cu TVA

Valoarea totala a

investitiei (INV)
Valoarea totala

din care C+M

Valori fara TVA

Lei

Euro

Lei

Euro

1.O23.593,61

22O.146,59

86L.454,4O

L85.274t95

875.L94,36

188.23O,O3

735.457,45 158. L76,5O

Conversia indicatorilor

in

euro s-a realizat conform cursului din data

08.05.20 I 8,respectiv 4,649 6 lei/euro.
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