ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 prin actualizarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia:"Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII,
sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud"
Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.05.2021
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei nr. 4011/16.04.2021 privind aprobarea
documentației tehnico-economice pentru investitia:"Construire și dotare Școala Generală cu clasele IVIII, sat Viile Tecii

- raportul compartimentului de specialitate nr. 4012/16.04.2021
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local

In conformitate cu:
- art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3
Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G.
nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi
completările ulterioare,
- art. 10 din 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, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) , alin.(4) lit. d), art. 139 alin(1) și
art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea anexei aprobate prin HCL nr. 54/ 2021 , respectiv actualizarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Construire și dotare Școala
Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna Teaca, județul BistrițaNăsăud", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/19.11.2020, rămân neschimbate.
Art.3. Prezenta hotarare s-a adoptat cu 14 voturi „pentru”, din 14 consilieri prezenti la
sedinta.
Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunoştinţă publică si se comunica cu:
- Primarul comunei Teaca
- Instituţia Prefectului - Judeţului Bistriţa-Năsăud
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihalci Ioan

Contrasemnează pt.legalitate,
Secretar general U.A.T.,
Cioșan Ana
Vizat C.F.P.,
Cîmpean Maria Daniela

Nr.38 din 31.05.2021

Anexă la HCL nr . 38/2021
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:
"Construire și dotare Școala Generală cu clasele I-VIII, sat Viile Tecii, nr. 67, comuna
Teaca, județul Bistrița-Năsăud"
Regim de înălțime = P+ 1E + 2Eparțial
Suprafață construită propusă = 1.732,00 mp
Suprafață desfășurată propusă = 3.370,00 mp

Lei inclusiv TVA/Euro
Valoarea totală a investiţiei

18.971.900,83

3.900.392,84

din care C + M
Valoare finanțată prin Subprogram
(„C.N.I.”)

12.459.293,43

2.561.479,71

17.421.899,96

3.581.731,45

din care C + M

12.229.929,97

2.514.325,36

Valoare finanțată prin U.A.T. Teaca
(cheltuieli pentru servicii și lucrări
finanțate de UAT)
din care C+M

1.550.000,86

318.661,39

229.363,47

47.154,35

(la cursul BNR din 23.09.2020, de 1 euro = 4,8641 lei)

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihalci Ioan

