ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.2O
din 21.05.2018.
privind adoptarea qi implementare indicatorilor tehnico-economici a proiectului,,Centru
multifuncfional pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul Mures.

Consiliul local al comunei Albeqti, judetul Mureq,
Analizdnd:
-Raportul de specialitate cuprinzand lista principalilor indicatori tehnico - economici
intocmit de societatea de consultanta Tech IT Solutions SRL, inregistrat cu w.3758121.05.2018,
pentru proiectul ,,Centru multifunctional pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul
Mures.
Avdnd in vedere temeiul juridic, respectiv prevederile legale:
-art.l2} Ei art.l2l alin.l ;i 2 din Constitutia Romaniei, republicata;
-art.8 qi 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr.19911997;
-art.7 alin.2 $i art.166 Ei urmatoarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
-art.20 qi art.2l din Legea cadru a descentralizaii nr.19512006;
-art.36 alin.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 gi 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 gi
completarile ulterioare, avdnd in vedere avizele w.3744,3745 Si 3746 din 21.05.2018 ale
comisiilor de specialitate juridica, economica qi social-cultura din cadrul Consiliului local
Albesti,
luind act de expunerea de motive qi raportul de specialitate prezentate de cdtre primarul
comunei Albesti, in calitatea sa de initiator, inregistrate cu nr.3708 qi 3709/17.05.2018 prin care
se sustine necesitatea qi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;
Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local,
In temeiul art.36 alin.2 lit.b qi lit.c, alin.4 lit.c coroborat cu art.45, art.1 15 alin.1, lit.b din
Legea nr.2l5/2001 a administra{iei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completarile
ulterioare

HorAnA$rE
Art.l. -Se aprobd adoptarea gi implementarea proiectului ,rCentru multifuncfional
pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul Mures, denumit in continuare Proiectul.

Art.z, -Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de
realizarc a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin ProgramulNalional de Dezvoltare RuralaP.N.D.R., gi 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 dara

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 finan{are 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 hot5rAre.
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 c6tre primarul Sovrea
Nicolae, primarul comunei Albesti.
Art.8. - Prin grija secretarului comunei Albegti prezenta hot[rire va fi comunicati, in
termenul prevdzut de lege, primarului comunei Albesti, Prefectului Jude{ului Mureg,
compartimentului implicat, gi se va aduce la cunogtin[i publicd prin publicarea pe pagina de
internet Ia adresa www.comunaalbesti.ro

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
NEGHINA CEZAR
CONTRASEMNEAZA.
SECRETAR PURCARIU DANUT

ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
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Anexa

I la H.C.L.

nr.20121.05.20f8.

Lista principalilor indicatori Tehnico-Economici pentru proiectul

:

,,Centru multifunc{ional pentru servicii sociale" in Comuna AIbeEti, judetul
Mures.

Suprfata construita

:

l92.5mp

Valoarea totala a
investitiei (IN\r)
Valoarea totala

din care C+M

Valori cu TVA
Lei

Valori fara TVA

Euro

Lei

Euro

1.131.699,03

243.402,31

952.300,08

204.817,7 4

875.744,51

188.352,40

735.919,75

158.279,33

Conversia indicatorilor maximali in euro s-a realizat conform cursului BCE din data de
08.05.20 I 8, respectiv : 4,649 5 lei/euro.
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Referat privind diferentele de sume din proiectul de hotarare de consiliu si
sumele actualizate pentru sedinta de consiliu local din data de 21.05.2017 .

Subsemnatul Tenea Tudor in calitate de reprezentant legal al SC TECH

IT SOLUTIONS sRl(proiectant si consultant pentru proiectul centru

Multifunctional pentru Servicii Sociale) prin prezenta mentionez urmatoarele:
Diferenta de23.255,72 de Euro care apare intre proiectul de hotarare de
consiliu si sumele actualizate rezulta din:
o Initial suma pe care o aduce ca aport ONG-ul asociat in proiectul
pentru centrul multifuntioal nu a fost trecuta in devizul general si
astfel indicatrii de proiect nu o prevedeau, aceasta hotarare fost
luata de proiectant intrucat ea se considera aport in natura. Aportul
in natura este considerat neeligibil pe toate proiectele cu finatare
neramburasabila din fonduri europene
o In urrna consultarilor cu GAL Dealurile Tarnavei s-a constatat
obligatitivatea ca acestia sa apara ca fiind cuantificati in Euro si
trecuti in devizul general si in toate devizele pe obiect ale
proiectului chiar daca sunt sume neeligibile si nu fac obiectul
contractului de finantare nerambursabila.
Modificarile care apar in Acordul de parteneriat survin din definitivarea
devizelor generale si astefel a sumelor exacte aferente fiecarui partener.
In sedinta initiala de consilui s-a propus spre apobare Acordul seneric si
nerambursabila.
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Lista principalilor indicatori Tehnico-Economici pentru
proiectul : CONSTRUIRE CENTRU MULTIFLTNCTIONAL
PENTRU SERVICI SOCIALE

Suprfata constrita

:

t
t

Valoarea totala
din care C+M

MURE$

{

l92.5mp

Valoarea totala a
investitiei (lNV)

iu0mil[

mffiFl,-srg*,1
Valori cu TVA
Lei
Euro

Valorifara TVA
Lei

Euro

1.131.699,03

243.402,31

952.300,09

204.817,74

875.74.51

188.352,40

735.919,75

158,279,33

Conversia indicatorilor maximali in euro s-a realizat conform cursului BCE din data de
08.05.20 I 8, respectiv: 4,649 5leil euro.
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Lista principalilor indicatori Tehnico-Economici pentru
proiectul :

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFI.NCTIONAL PENTRU
SERVICI SOCIALE

Suprfata constrita

:

l92.5mq

Valoarea totala a
investitiei (lNV)
C
o

Valoarea totala

n

din care C+M

Valori cu TVA
Euro
Lei

Valori fara TVA
Euro
Lei

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

ersia indicatorilor maximali in euro s-a realizat conform cursului din data de 08.05.201 8'
respectiv : 4,649 6leil euro.

Intocmit.

