ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA MERESTI
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr. 23/2019
pentru actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului
Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și tusristic de uz public în Comuna
Merești cofinanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de
bugetul de stat, implementarea proiectului aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Merești nr. 48 din 11.10.2017
Consiliul Local al Comunei Merești, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 28.
Iunie 2019,
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre nr. 23/2019 pentru actualizarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și
tusristic de uz public în Comuna Merești cofinanțat prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală și de bugetul de stat, implementarea proiectului aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Merești nr. 48 din 11.10.2017,
Anunțul de publicitate nr.ADV1063266 /20.02.2019 privind Lucrari de
construcții pentru realizarea investiției „Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și
turistic, de uz public, în Comuna Merești, jud. Harghita” , respectiv Anunțul de
publicitate nr. ADV1087932/24.06.2019 privind Echipament pentru teren de joacă și
mobilier urban aferent proiectului Înfințarea infrastructurii de agrement și turistic, de
uz public, în comuna Merești, jud. Harghita, în cadrul contractului de finanțare
C1920074A217872100582/25.04.2018.
Luând act de:
a)
referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Meresti, în calitatea
sa de inițiator;
b)
raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.1040/27.06.2019,
prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea actualizării principalilor
indicatori tehnico-economici ai proiectului;
c)
raportul favorabil al comisiei economice și juridice al Consiliului Local
Meresti,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Comunei Meresti nr. 48 din
11.10.2017 privind implementarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de
agrement și tusristic de uz public în Comuna Merești, pentru care s-a încheiat
Contractul de finanțare nr.C1920074A217872100582/25.04.2018 între FEADR și
Comuna Merești
În baza prevederilor art. 5 lit. d) din Metodologia privind elaborarea devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii aprobată prin Hotărârea
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Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective şi investiţii şi lucrări de intervenţii,
pe cele ale art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului Nr. 907 din
29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice art. 10 pct. (4) și (5)
Având în vedere prevederile art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
114/28.12.2018 privind asigurarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în
plată de 3.000 lei pentru ramura construcţii, coroborate cu INSTRUCŢIUNEA ANAP
Nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială, art. 6 alin (1),
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2), lit. e), art. 115, alin.
(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general aferent proiectului
Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și tusristic de uz public în Comuna
Merești, – finanțat prin Fondul Europen Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Merești nr. 48/2017 .
Art. 2. - (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de
investiţii „ Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și tusristic de uz public în
Comuna Merești I”, după cum urmează:
Valoarea totală revizuită a investiţiei, cu TVA:644.128,91 lei, din care C+M în
valoare de 511.414,02 lei;- Cheltuieli eligibile finanțate de FEADR, conform
Contractul de finanțare nr. C1920074A217872100582/25.04.2018 este de 336.501,90
lei-Total cheltuieli de finanțare a comunei Merești – 307.627,01 lei, din care:
Cheltuieli neeligibile totale: 270.237,91 lei, Contribuție proprie la cheltuieli eligibile:
37.389,10 lei
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(2) Indicatorii tehnici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Merești
nr. 48/2017 rămân nemodificaţi.
Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Comunei Merești
Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică
Primarului Comunei Merești şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi
termenele prevăzute de lege.
Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Comunei Merești, cu
respectarea prevederilor art. 36, art. 45 alin. (2), lit.d) art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu 7. voturi pentru,0. voturi împotrivă 0 abțineri.

Merești, la 28. Iunie 2019

Președinte de ședință,
SZONDI ZSOLT
L.S., s.s. indescifrabil

Contrasemnează,
Secretar,
Golicza Gyöngyi
s.s. indescifrabil
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