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HOTARAREA Nr. 195 Data: 30.07.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de lnterventie (DALI) ~i a indicatorilor 
tehnico- economici pentru proiectul ,,Reabilitare constructii administrative ~i social culturale ~i 
schimbare de destinatie In Centru de zi pentru educatie timpurie, Municipiul Sacele" din cadrul 

obiectivului de investitii ,,DALI- Centru de zi - reamenajare ~i schimbare de destinatie" 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara din data de 30.07.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 53536 din 20.07.2020 al Initiatorului - Primar Ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea ~i oportunitatea realizarii proiectului ,,Reabilitare constructii 
administrative ~i social culturale ~i schimbare de destinatie In Centru de zi pentru educatie timpurie, 
Municipiul Sacele" din cadrul obiectivului de investitii ,,DALI- Centru de zi - reamenajare ~i 
schimbare de destinatie"; 

Tinand cont de Nota conceptuala, tema de proiectare, devizul general, precum ~i de 
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), lntocmite de S.C. EXHIBIT 
ARHITECTURA S.R.L. pentru proiectul mai sus indicat; 

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 53542/ 20.07.2020 al Biroului Investitii ~i 
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei publice locale ~i pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art. 9 alin . (4); art. 10 din H.G. nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; art. 44 al in. (I) din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~ i completarile ulterioare; Legii nr. 
263/2007 privind lnfiintarea, organizarea ~i functionarea cre~elor, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale H.C.L. nr. 86/2020 
pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii 
Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

in temeiul art. 87 alin. (1), alin. (2); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d); art. 133 
al in . (I); art. 134 al in. (I) I it. a); art 139 al in. (I); art. 196 alin. (I) lit. a); art. 197 al in. (I) ~i art. 243 
alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile 
u l teri oare, 

HOTARA~T E : 

Art.1. Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de Interventie (DALI), lntocmita de 
S.C. EXHIBIT ARHITECTURA S.R.L pentru proiectul ,,Reabilitare constructii administrative ~i 
social culturale ~ i schimbare de destinatie In Centru de zi pentru educatie timpurie, Municipiul 



Sacele" din cadrnl obiectivului de investitii ,,DALI- Centrn de zi -reamenajare si schimbare de 
destinatie". 

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici privind proiectul ,,Reabilitare constrnctii 
administrative !?i social culturale ~i schimbare de destinatie in Centru de zi pentru educatie timpurie, 
Municipiul Sacele" din cadrul obiectivului de investitii ,,DALI- Centru de zi - reamenajare si 
schimbare de destinatie", dupa cum urmeaza : Valoare totala a investitiei (inclusiv TVA) 634.290,84 
lei, din care: 

Constructii -Montaj (C+M) (inclusiv T.V.A.) - 393.261,68 lei 
Durata de realizare a investitiei : 6 luni 
Suprafata desfa~urata : 1340 mp. 

Art.3. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 
'indeplinire a prezentei hotarari. 

CONTRASEMNA T PENTRU LEG ALITA TE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULLUI SA CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 
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