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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)
precum si instrumentarea si implementarea proiectului
“Modernizare si dotare Gradinita Nr.2, in comuna Corbu, judetul Constanta”
pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020
Sub-Masura 7.2 -Investitii in crearea si modernizarea
infrastructurii de baza la scara mica
Componenta- Infrastructura educationala si sociala
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi,
23.02.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire
la finantele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d art.45 alin.1) si alin.3) si
art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) cu titlul
“Modernizare si dotare Gradinita Nr.2, in comuna Corbu, judetul Constanta”, intocmita de SC
MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, Constanta, avand ca sef proiect ing. June Gheorghe.
Art.2 Aprobarea indicatorilor tehnico-financiari ai Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI), dupa cum urmeaza:

-

valoarea totala a obiectivului (fara TVA) este de 1.180.045 lei, echivalentul a
262.141 euro (preturile si normele de deviz ale lunii ianuarie 2017)

Art.3

din care C+M este de 678.650 lei (fara TVA), echivalentul a 150.758 euro.
Aprobarea instrumentarii proiectului “Modernizare si dotare Gradinita Nr.2, in

comuna Corbu, judetul Constanta”, in vederea depunerii cererii de finantare cu acelasi titlu
pe Programul National de Dezvolatre Rurala 2014 – 2020, Submasura 7.2 – Investitii in
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – Componenta Infrastructura
educationala si sociala.
Art.4

Aprobarea implementarii proiectului “Modernizare si dotare Gradinita Nr.2, in

comuna Corbu, judetul Constanta” in cazul in care se va obtine finantarea nerambursabila
solicitata prin cererea de finantare cu acelasi titlu.
Art.5

Aprobarea necesitatii, oportunitatii si a potentialului economic al investitiei

propusa a fi realizata prin proiectul “Modernizare si dotare Gradinita Nr.2, in comuna
Corbu, judetul Constanta”.
Art.6 Aprobarea asigurarii si sustinerii de catre Unitatea Administrativ Teritoriala a
Comunei Corbu a tuturor cheltuielilor de mentenanta si de gestionare a investitiei, pe o
perioada de cel putin 5 ani de la data efectuarii ultimei plati, in cazul obtinerii finantarii
nerambursabile.
Art.7 Aprobarea asigurarii si sustinerii de catre Unitatea Administrativ Teritoriala a
Comunei Corbu a tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile prevazute in bugetului
proiectului, in cazul obtinerii finantarii nerambursabile, dupa cum urmeaza:
- Cheltuieli eligibile ce urmeaza a fi decontate din contributie UE si co-finantare
nationala: 236.164 euro
- Cheltuieli neeligibile ce urmeaza a fi acoperite din bugetul local: 25.977 euro
- TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile: 49.490 euro
Art.8 Aprobarea deservirii in mod direct, prin cele 3 sali de clasa ce vor fi modernizate si
dotate, a unui nr. de potentiali beneficiari directi de 38 copii, insa nr. total de locuitori deserviti
in mod direct si indirect de proiect este toata comunitatea locala a comunei Corbu, respectiv
5.689 locuitori, gradinita modernizata si dotata fiind pusa la dispozitia intregii comunitati
locale.
Art.9 Aprobarea includerii cheltuielilor aferente proiectului in bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvolatre Rurala
2014 – 2020, potrivit legii.

Art.10

Aprobarea delegarii reprezentantului legal al comunei Corbu, potrivit legii,

primarului acesteia – dl. Marian Galbinasu, pentru a fi persoana delegata sa reprezinte
Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Corbu in relatia cu AFIR in etapele de depunere,
evaluare si implementare a proiectului, in cazul obtinerii finantarii nerambursabile.
Art.11 Aprobarea asigurarii ca proiectul nu va fi generator de venituri, in cazul obtinerii
finantarii prin Programul National de Dezvolatre Rurala 2014 – 2020, potrivit legii.
Art.12 Incepand cu data emiterii prezentei hotarari, H.C.L. nr.96/24.11.2016 isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.13 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus la
dosarul sedintei, un exemplar la Integrare Europeana si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 13 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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