
                                                     R O M A N I A
                      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUTURUGENI
                                                 JUDETUL GIURGIU

                                                   H O T A R A R E

privind actualizarea bugetului,a indicatorilor tehnico-economici,a contributiei proprii si 
cofinantarii proiectului “Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in comuna 
Buturugeni,judetul Giurgiu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUTURUGENI
Avand in vedere :
-referatul primarului nr.2137/ 07.05.2020
-raportul compartimentului de specialitate nr.2138/07.05.2020 prin care se propune initierea unei
hotarari privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-faza PT pentru proiectul 
“Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” si 
asigurarea surselor de finantare,
-avizul comisiei de specialitate nr. 2262/12.05.2020
-hotararea Consiliului Local Buturugeni nr.27 din 21.06.2018 privind aprobarea proiectului 
“Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” si a 
cheltuielilor legate de acesta,
-proiectul tehnic  aferent obiectivului “Construire si dotare Gradinita cu program prelungit in 
comuna Buturugeni,judetul Giurgiu” avizat de ADR Sud Muntenia conform informarii 1840 din 
05.02.2020
-prevederile Gidului Solicitantului –Conditii generale pentru accesarea fondurilor-prin POR 
2014-2020
-prevederile Ghidului Solicitantului-Conditii Specifice de accesare a fondurilor in cadrul 
Apelului de proiecte POR/2017/10/10.1.a/7 regiuni,Axa prioritara 10,Prioritatea de investitii 
10.1, Obiectiv specific 10.1. – apel dedicate invatamantului anteprescolar si prescolar,
-prevederile HG nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate  a cheltuielilor efectuate in cadrul 
operatiunilor finantate prin FEADR,FSE si FC 2014-2020,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 OUG nr.114/28.12.2018 si Instructiunile MFP ANAP nr.2/21.12.2018
-prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
-prevederile legii nr.500/2002 privind finantele publice,cu modificarile si completarile ulterioare,
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare,
-prevederile art.129 aliniatul(2),litera b),aliniatul (4),litera d) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,



   In temeiul art.196, aliniatul(1),litera a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare,

                            H O T A R A S T E :

 
Art 1.-  Se aprobă actualizarea bugetului proiectului  „Construire si dotare Grădinița cu
program prelungit în comuna Buturugeni, judetul Giurgiu” pentru care s-a încheiat cu
MDRAP si OI ADR Sud Muntenia - Contractul de finantare nr.4498/21.06.2019, ca urmare a
intocmirii si avizarii Proiectului tehnic
Art.  2.-  Se  aprobă  actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici ai  obiectivului  „Construire  si
dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Buturugeni, judetul Giurgiu” , in
urma intocmirii si avizarii Proiectului Tehnic și prezentati în Anexa nr. 1, ce face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.3.- Se aprobă actualizarea valoarii totale a proiectului  „Construire si dotare Grădinița
cu  program  prelungit  în  comuna  Buturugeni,  judetul  Giurgiu”,  în  cuantum  de
3.343.270,47 lei (inclusiv TVA).
Art.4.- Se  aprobă  contribuția  proprie  în  proiect  a  sumei  de  1.244.053,32  lei,  reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de  1.201.212,16 lei, cât și
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 42.841,17 lei reprezentând
cofinanțarea  proiectului  „„Construire  si  dotare  Grădinița  cu  program  prelungit  în
comuna Buturugeni, judetul Giurgiu”.
Art.5.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Construire  si  dotare  Grădinița  cu  program  prelungit  în  comuna  Buturugeni,
judetul Giurgiu”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget
local.
Art.6.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.7.- Se împuternicește dl. PREDA DUMITRU – primarul comunei, să semneze toate actele
necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Buturugeni.
Art.8.-Prevederile prezentei hotarari  vor fi aduse la indeplinire de catre Preda Dumitru primar
vor fi publicate pe site-ul Primariei comunei Buturugeni si communicate Institutiei Prefectului –
Judetul Giurgiu de catre secretarul general al comunei.

 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR GENERAL UAT,
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