
              ROMANIA   

   JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL  LOCAL GAESTI  

 

  PROIECT DE  HOTARARE 

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.102 din 26.10.2017 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 

,, Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul 

Gaesti  ,, 

 

     Consiliul Local al Orasului Gaesti , 

 Avand in vedere:  

- expunerea de  motive a domnului primar  , jr. Gheorghe Grigore ; 

- raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului  ;  

 - avizul  Comisiei   pentru  programul  de dezvoltare  economico – sociala , buget finante   

al Comisiei Juridice  si al  Comisiei pentru Invatamant   din cadrul Consiliului Local Gaesti  ; 

In conformitate cu  :  

- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii  finanţelor publice   locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

- prevederile  Ordonantei Guvernului 28/2013 ;  

- art.  59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  

administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul : 

-prevederilor art.45  ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 



HOTARASTE   : 

 

ART.1 –Se  modifica  si  va  avea  urmatorul  cuprins: 

Se aproba a principalii  indicatori tehnico-economici  pentru  obiectivul, ,,Imbunatatirea 

infrastructurii anteprescolare prin construirea unei  crese in  orasul Gaesti’’,dupa  cum  urmeaza: 

Surse  de  finantare 

1. Programul  National de Dezvoltare  locala aprobat prin Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului Nr.28/2013  

Valoare  totala  investitie ( lei  cu TVA) 

Din  care  C+M 4.969.052,67 

3.978.590,56  

Durata de realizare 18  luni  

 

ART.2 -  Se  aproba asigurarea  tuturor  resurselor financiare necesare implementarii optime a  

proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul 

Gaesti’’proiect  finantat prin Programul National de Dezvoltare  Locala  aprobat prin  OG  

28/2013 dupa  cum  urmeaza: 

Bugetul  de  stat: 4.721.947,91 -lei cu TVA  reprezentand contravaloare cheltuieli aferente 

asigurarii  cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitii,intocmire proiect 

tehnic,cheltuieli  pentru  investitia de baza.,organizare de santier. 

 

 Buget  local –cheltuieli  neeligibile: 247.104,76  lei cu TVA reprezentand  contravaloare 

cheltuieli  de  amenajare  a  terenului9imprejmuire,spatii verzi),studiu  de  fezabilitate, taxe  

pentru  obtinere  avize  si  acorduri,asistenta  tehnica,amenajare  loc  de  joaca,dotari,comisioane  

si  taxe. 

Valoare  totala:4.969.052,67 lei  cu TVA 

ART.3 Se aproba  alti  indicatori  specifici  investitiei , astfel : 

Proiectul  prevede realizarea  unei  crese cu  capacitatea  40  de  locuri in  3 (trei) sali  de  grupe   

din care :2(doua)  grupe  cu 30  copii cu  varsta de  peste  2  ani  si  o  grupa cu 10  copii cu  

varsta  intre  1  si  2  ani . 

Amplasament: 

Str.Fundatura 1 Decembrie –Cartier ANL 

Suprafata  teren  3116  mp 



Arie construita totala=801,55 mp 

Arie desfasurata  totala=1148,07  mp 

Constructia ,formata  dintr-un  singur  corp, va  avea  regim  de  inaltime  P+1   

 ART. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si 

Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , 

Informatica .  

ART.5- Prezenta hotarare se  va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  

persoanelor / compartimentelor  mentionate la punctul 2. 

 

 

 

 

INITIATOR      , 

Primar    , 

Jr. Gheorghe Grigore  

 

 

                                                                      Avizat de  legalitate    ,  

                                                                 Secretar   ,  

                                                                Jr . Diaconu Mitica  

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE  

la proiectul de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.102 din 

26.10.2017 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului 

,, Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul Gaesti  ,, 

 

 

 

     Ca  urmare a verificarii  documentatiei  de  catre  MDRAP-FE  si a recomandarilor  formulate    

supun aprobarii  Consiliului  Local modificarea HCL nr. 102 din 26.10.2017  de aprobare a  

principalilor indicatori tehnico-economici  ,asa cum rezulta din raportul intocmit de  

compartimentul  de specialitate . 

 

 

Primar    , 

Jr. Gheorghe Grigore 


