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HOTARAREA Nr.61/2017
privind aprobarea proiectului REABILITAREA, MPDERNIZAREA $1
ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN CADRUL $COLII
RADE$TI JUDETUL ALBA cu indicatorii tehnico-economici actualizati §i
participarea comunei Rade~ti la Programul National de Dezvoltare Locala
reglementat prin O.U.G. 28/2013 §i Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013
pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Rade~ti, intrunit in §edinti) de indata in data de
10 noiembrie 2017;
Luand in dezbatere urmatoarele:
Expunerea de motive §i Proiectul de hotarare privind aprobarea
proiectului
REABILITAREA,
MODERNIZAREA
51
ECHIPAREA
INFRA5TRUCTURII EDUCATIONALE IN CADRUL $COLII RADE$TI JUDerUL
ALBA cu indicatorii tehnico-economici actualizati §i participarea comunei
Rade~ti
la Programul National de Dezvoltare Locala reglementat prin
O.U.G. 28/2013 §i Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru anul 2017
Avand in vedere urmatoarele:
5electarea proiectului cu REABILITAREA, MODERNIZAREA 51
ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE iN CADRUL $COLil
RADE$TI JUDETUL ALBA pentru finan1:are din Programul Na~ional de
Dezvoltare Locala potrivit datelor publicate pe pagina oficiala a
ministerului www.mdrap.ro ;
Tinand cont de
necesitatea actualizarii indicatorilor tehnico
economici ai investi~iei datorata suprafe~elor corecte existente aferente
atat etajului cat si parterului unuia dintre corpurile cladirii;
Vazand:
Dispozitivul adresei nr. 89737/19.07.2017 emisa de M.D.R.A.P.F.E prin
care se solicita transmiterea DocLimenta~iei complete a investi~iei pana la
data de 30.10.2017.
Referatul nr. 2948 din 10.11.2017 ]ntocmit de administratorul public, dl
Dancea Stinea loan llie
In temeiul art. 45 §i art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001
Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare
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HOTARA$TE
Art.1 - Aproba ca necesar ~i oportun proiectul REABILITAREA,
MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
IN CADRUL ~cOLiI RADE~TI JUDETUL ALBA cu indicatorii 'tehnico
economici actualizati la valoarea, obiectivele de investitii ~i
indicatorii regasibili in documentatia tehnico-economidi, faza SF.
Art. 2 - Aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ca
fiind:
1. Valoarea totala a proiectului: 1831341 lei (inclusiv TVA) din care
C+M 1472266 lei (inclusiv TVA)
2. Indicatori tehnici:
Reabilitare Corp cladire 1-Suprafa~ desfa~urata existenta= 533 mpi
Reabilitare Corp cladire 2-Suprafa~ desfa~urata existenta = 669mp.
Total DESFASURAT EXISTENTEXISTENT = 1202 mp
Art.3. - Se angajeaza sa contribuie din bugetul local la
asigurarea resurselor financiare necesare prin asigurarea
cofinantarii proiectului pentru toate cheltuielile cuprinse in devizul
general in valore de 709037 lei.
Art.4. - Se imputernice~e primarul comunei Rade~ti - Nicula
Alin Teodor sa semneze toate actele ce deriva din procesul de
elaborare, depunere, precontractare, contractare, implementare ~i
raportare in cadrul proiectului in numele comunei Rade~ti a ~i a
Consiliului Local.
Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei prefectului judetul Albai
- Administratorului public al comuneii
- Compartimentul Buget- contabilitatei
- Primarului comunei Rade~tii
- un exemplar la dosar.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 8 voturi favorabile
valabile exprimate, care reprezinta 88,8 %
din numarul consilierilor in
funqie.
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