
   
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 

 
       

H O T A R Â R E A NR.20 din 28.03.2019 

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a OUG 114/2018 

pentru obiectivul de investiție:  

„Modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, 

 județul Bistrița - Năsăud” 

 

 
 Consiliul Local al Comunei  Teaca  întrunit în ședința ordinara  în data de 28.03.2019 

Avand în vedere: 

-expunerea de motive  a primarului Comunei Teaca nr.2538 din 27.03.2019 

-referatul compartimentului de specialitate nr.2537 din 27.03.2019 

 

In conformitate cu prevederile:  

-art. 44 alin.( l) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare 

-art.6 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea 

conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de 

intervenții  

-Ordinul nr. 863/2008   pentru  aprobarea  "Instrucțiunilor  de   aplicare a unor   prevederi din 

 H.G. nr. 28/2008 privind   aprobarea   conținutului-cadru   al   documentației       tehnico-economice  

 aferente   investițiilor publice,   precum   şi a structurii   şi   metodologiei   de   elaborare a devizului 

 general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții", cu modificările şi completările 

ulterioare 

-OUG nr.28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.d), art.45 şi art. 115 alin.(l) lit.b) din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTARĂŞTE: 

Art. 1. Se   aprobă  actualizarea   principalilor     indicatori    tehnico-economici, conform    

OUG114/2018, ai investiției „Modernizare și dotare școală gimnazială  din   localitatea    Ocnița, 

comuna   Teaca,    județul Bistrița - Năsăud   conform     Anexei,   care    face   parte   integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se împuternicește domnul  Muntean Damian Iustian - Primarul comunei Teaca să 

reprezinte comuna Teaca, județul  Bistrița - Năsăud, în relația cu organismele finanțatoare ale 
proiectului şi să semneze contractul de finanțare a investițiilor, în vederea realizării obiectivului de 
investiții: „Modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, 
județul Bistrița - Năsăud”. 

Art. 3.  Valoarea totală rest de executat pe anul 2019 a investiţiei este de 667.062,35 lei cu 

TVA din care C+M este de 226.708,71 lei cu TVA,  eligibil la bugetul de stat 560.204,63 lei cu 

TVA. 

- Se aprobă asigurarea unei cofinanțări în valoare de: 106.857,72 lei cu TVA, pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, 

județul Bistrița - Năsăud”. 



 

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Teaca şi  

biroul contabilitate finanțe publice din  cadrul Primăriei Comunei Teaca. 

Art. 5. Prezenta   poate    fi    atacată    la    instanța    de   contencios   administrativ conform  

prevederilor Legii contenciosului    administrativ nr. 554/2004,   cu   modificările    şi    completările 

ulterioare. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Teaca cu: 

-Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud 

-primarul Comunei Teaca 

-M.A.D.R. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 Contrasemnează, 

 

               Consilier,                                                                SECRETARUL COMUNEI TEACA 

 

            Bugnar Ioan                                                                     Cioșan Ana 


