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Nr. 5259/15.09.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
















Scrisoarea Agenției de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia nr. 26154/18.08.2020 cu privire
la transmiterea documentelor de precontractare aferente proiectului: „Lucrari de reabilitare si
modernizare atelier scolar arta si meserii comuna Vitomiresti, judetul Olt”
Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
revederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2008 privind instituirea unor masuri în
domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor
acte normative si prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 52/2003 transparenţa decizională in administraţia publică republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată cu modificarile si completarile ulterioare;
Referatul de aprobare al primarului nr. 5256/15.09.2020;
Raportul compartimentului achiziții publice nr. 5257/15.09.2020;
PRIMARUL COMUNEI VITOMIREȘTI
PROPUNE:

ARTICOL UNIC. „Se modifică art.2. din Hotărârea Consiliului Local nr. 29/31.08.2020 și va
avea următorul cuprins:. Se aproba valoarea totală a proiectului „LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI
MODERNIZARE ATELIER ȘCOLAR ARTĂ ȘI MESERII COMUNA VITOMIRESTI,
JUDETUL OLT” si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
in cuantum de 698.445,60 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr.1, precum și Documentația tehnicoeconomica, conform Anexei 2, parte integranta din prezentul proiect de hotărâre”.
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