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H O T A R A R E A Nr. 46 
privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico- economici 

actualizati in urma incheierii contractelor de achizitie publica aferente obiectivului de 

investitie: “Reabilitare gradinita Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea”finantat prin 

programul National de Dezvoltare Locala 2017- 2020 si a finantarii de la bugetul local al 

cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art.8 din Ordinul 

M.D.R.A.P. nr.1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de 

Dezvoltare Locala 

 

 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 29 mai 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;  

Având în vedere: 
Luand in dezbatere Proiectul de Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a 

principalilor indicatori tehnico- economici actualizati in urma incheierii contractului de achizitie 

publica aferenta obiectivului de investitii: “Reabilitare gradinita Malcoci, comuna Nufaru 

judetul Tulcea” finantat prin programul National de Dezvoltare Locala 2017- 2020 si a finantarii 

de la bugetul local al cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art.8 din 

Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului National de 

Dezvoltare Locala, elaborat din initiativa domnului primar Danila Ion; 

Avand in vedere raportul de specialitate nr.3242/23.05.2019 al compartimentului de 

specialitate din cadrul primariei Nufaru; 

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.28/2013 republicata  pentru aprobarea Programului 

National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin 

Ordinul MDRAP nr.1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 

republicat. 

Avand in vedere prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din 

fonduri publice si Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei 

publice si fondurilor europene nr.209/2017, 

Luand in considerare prevederile HGR nr.907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare 

privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

Tinand seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art.36, alin.2.litb, alin.4, lit.d, art.45, alin1, art 63, alin.1, lit.c. 

art.126, precum si ale art.115, alin.1, lit.c din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1 – Se aproba Devizul general actualizat si principalii indicatori tehnico- economici 

actualizati in urma incheierii contractului  de achizitie publica aferenta obiectivului de investitie 

“Reabilitare gradinita Malcoci comuna Nufaru judetul Tulcea” finantat prin programul 

National de Dezvoltare Locala 2017- 2020, inscrisi in anexa nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2 – Valoarea totala a investitiei este de 973.875,03 lei (inclusiv TVA) din care: 

- cu surse de la bugetul de stat: 791.950 lei ( inclusiv TVA) 

- cu surse de la bugetul local :181.925,03 lei( inclusiv TVA) 



 

Art.3 – Se aproba asigurarea co-finantarii de la bugetul local al comunei Nufaru in cuantum de 

181.925,03 lei, conform devizului general actualizat si a prevederilor ar.8 din Ordinul MDRAP 

nr.1851/2013 privind Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG 

nr.28/2013 privind aprobarea Programului national de Dezvoltare Locala, la obiectivul de 

Investitii:” Reabilitare gradinita Malcoci comuna Nufaru judetul Tulcea”. 

Art.4 – Anexa  nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 – Investitia propusa prin proiect urmareste reabilitarea gradinitei pentru copiii din 

localitatea Malcoci pentru a avea acces la educatie. Avantajele acestui scenariu constau in primul 

rand in faptul ca prin reabilitarea gradinitei, se asigura accesul copiilor prescolari la educatiei intr-un 

mediu corespunzator.. 

Art.6 – Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului comunei Nufaru, in 

termenul prevazut de lege, primarului comunei Nufaru si Instituției Prefectului judetului Tulcea și se 
aduce la cunostința publica prin afisarea la sediul primariei, precum si prin publicarea pe site-ul 

http://www.primarianufaru.ro. 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri alesi. 

  

  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
   CONSILIER,Cosma Marius                                       SECRETAR, Milosovici Lucian 
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