CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
HOTARARE
privind insusirea raportului de expertiza tehnica aprobarea devizului general pentru „rest de executat” si
actualizarea devizului general al investitiei al obiectivului de investitie „Modernizare Gradinita,sat
Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”
Avasnd in vedere:
-referatul de aprobare al primarului nr.5984/16.11.2021
-raportul comisiei de specialitate nr.5985/16.11.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.6078/22.11.2021
-raportul de expertiza tehnica intocmit de ing.expert tehnic Stefan M Catalin autorizat MDRT-09165,
deasemeni devizul general pentru „rest de executat” si devizul general al obiectivului de investitie
„Modernizare Gradinita,sat Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu.”
-hotararea C.L. nr.30/29.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul
„Modernizare Gradinita,sat Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”
-prevederile art.1 alin.1,art.2,litera k din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitie finantate din fonduri
publice,
-prevederile art.20 al.1 litera e si k din legea 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,
HOTARASTE:
Art.1- Se insuseste raportul de expertiza tehnica intocmit de inginer expert tehnic Stefan M Catalin-atestat
MDRT 09166,prevazut in anexa 1.
Art.2-Se aproba devizului general pentru „rest de executat” al obiectivului de investitii „Modernizare
Gradinita sat Posta,comuna Buturugeni,judet Giurgiu,” in valoare de 408.739,97 lei cu TVA din care
C+M 306.935,59 lei cu TVA prevazut in anexa 2.
Art.3-Se aproba actualizarea devizului general al obiectivului de investitie „Modernizare Gradinita sat
Posta,comuna Buturugeni,judet Giurgiu,”in valoare de 773.507,32 lei cu TVA,din care C+M 593.709,39
lei cu TVA,prevazut in anexa 3.
Art.4-Finantarea obiectivului se face prin PNDL de catre MDLPA cu suma 509.900,00 lei cu TVA
aferenta devizului general al investitiei,din care suma aferenta devizului pentru rest de executat de
209.846,99 lei cu TVA
Art.5-Cofinantarea obiectivului de investitie se suporta din bugetul local in valoare de 263.607,33 lei cu
TVA aferenta devizului general al investitiei,din care suma aferenta devizului pentru rest de executat
de_198.892,98 lei cu TVA
Art.6-Hotararea nr.30 din 29.06.2020 se abroga.
Art.7-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primar si vor fi comunicate
Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu de catre secretarul general uat.
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