ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BEREZENI
CONSILIUL LOCAL
CIF: 3552085,TEL: +4 0235431326, FAX: +4 0235431122, e-mail: berezeniprimaria@yahoo.com

HOTARARE
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru Social pentru persoane varstnice
sat Berezeni, Comuna Berezeni, judetul Vaslui
Avand in vedere:
-

-

Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Berezeni;
Raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru Social
pentru persoane varstnice sat Berezeni, Comuna Berezeni, judetul Vaslui;
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local al
comunei Berezeni;

-

prevederile H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și
conținutul
cadru
al
documentațiilor
tehnicoeconomice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor, Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de
sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investitii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare
şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, nr.
apelului de proiecte P.0.R./8/8.1/8.3/A/1;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”b” şi art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
Consiliul Local al Comunei Berezeni, județul Vaslui

HOTĂRĂȘTE:
ART 1. Se aprobă actualizarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii
Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru Social pentru persoane varstnice
sat Berezeni, Comuna Berezeni, judetul Vaslui:
 valoarea totala a obiectivului de investitie, lei cu TVA: 5.810.898,54
 valoarea totala a obiectivului de investitie, lei fara TVA: 4.888.395,89
 valoarea totala constructii-montaj (C+M), lei cu TVA: 4.346.092,28
 valoarea totala constructii-montaj (C+M), lei fara TVA: 3.652.178,39
 durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: 11 luni
 perioada estimata de implementare a proiectului (dupa semnarea contractului de
finantare): 30 de luni
 numar beneficiari ai serviciilor sociale: 150 de persoane varstnice
 numar de locuri de munca create prin parteneriat: 18 locuri de munca
 numar servicii/centre sociale create:
o 1 centru de zi pentru persoane varstnice
o 1 cantina sociala pentru persoane varstnice
o 1 unitate ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice
 arie construita parter: 757.00mp(fara terase)
 arie construita desfasurata: 757.00mp(fara terase)
 arie utila parter: 667.00mp(fara terase)



arie utila desfasurata: 667.00mp(fara terase)

Art.2. Se aproba contributia din bugetul local la realizarea investitiei,cheltuieli eligibile in
valoare de 83.326,79 lei, reprezentand 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Art.3. Se aproba cofinantarea din bugetul local a cheltuieli neeligibile ce vor fi necesare
realizarii investitiei in valoare de 1.644.559,01 lei.
Art.4. Se împuternicește Dima Toader primarul comunei Berezeni, să semeneze toate
documentele necesare, aferente documentaţiei.
Art.5. Cu ducere la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Berezeni, judetul Vaslui.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Comunei
Berezeni, Primarului comunei Berezeni, Institutiei prefectului, judetul Vaslui şi publicare pe
site-ul propriu Primăriei Comunei Berezeni.
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HCL a fost adoptata cu votul a ……consilieri “pentru” , a …....consilieri “contra” si a .........consilieri abtineri

