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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind aprobarea devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării
obiectivului de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de
acces”
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie
2021;
-

-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Luând act de:
Adresa nr. 231/12.02.2021 transmisă de SC Sercotrans SRL, înregistrată la Primăria
orașului Avrig, sub nr. 3527/15.02.2021, privind actualizarea valorii investiției ca urmare
a creșterii prețurilor;
Referatul de aprobare nr. 4081/19.02.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Biroul Proiecte cu Finanțare Internațională înregistrat
sub nr. 3969/18.02.2021;
HCL Avrig nr. 43 / 2017 privind construirea unei creşe în oraşul Avrig, pe terenul aflat
în curtea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII ;
HCL Avrig nr. 18/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire creşă în orașul Avrig,
împrejmuire imobil și drum de acces”;
HCL Avrig nr. 13/2019 privind aprobarea proiectului „ Construire creșă în orașul Avrig,
împrejmuire imobil și drum de acces” și a cheltuielilor legate de proiect
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
Ordinul nr. 7002/2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de
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accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10, Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educțtie și formare,
inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific
10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățâmântului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Apel
dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar.
În temeiul prevederilor art.129 alin . (2) lit. b), coroborat cu art. alin. (4) lit d), art. 139
alin. (1) art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării
obiectivului de investiții „Construire creșă în orașul Avrig, împrejmuire imobil și drum de
acces” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art. 7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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