
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii   

„EXTINDERE CORP CLADIRE P+1E  CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA 
  VALENII DE MUNTE” 

 
 Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 

- art.44 alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art.129 alin.(4) lit.d) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
 Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul  întocmit de către 

Serviciul urbanism, raportul Comisiei pentru activitati economico – financiare si agricultura si raportul 

comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 

 

In temeiul prevederilor art.196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adopta prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se reaproba indicatorii  tehnico – economici ai obiectivului de investitii „EXTINDERE 
CORP CLADIRE P+1E  CU FUNCTIUNEA DE SCOALA GIMNAZIALA  VALENII DE MUNTE” 
dupa cum urmeaza :  

a) Indicatori economici ( inclusiv TVA) : 
   TOTAL = 3.016.443,34 lei  

 din care constructiii montaj (C + M)    = 2.763.235,14  lei    
b) Indicatori tehnici : 

- suprafata construita extindere = 617 m.p.; 

- suprafata desfasurata extindere = 1.204 m.p. 

- regim de inaltime : P+1E  

- spatii functionale 

Parter :  6 sali de clasa accesibile  dintr-un coridor ce va fi in legatura cu coridorul din cladirea 

existenta; 

Etaj : 6 sali de clasa accesibile dintr-un coridor ce va fi in legatura cu coridorul din cladirea existenta, 

grupuri sanitare pentru baieti si fete, cancelarie. 

Durata de realizare: 12 luni. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza : primarul, Serviciul buget – finante, impozite si taxe 

locale si Serviciul urbanism. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica pe site-ul institutiei 

si se va comunica tuturor celor interesati, de catre Biroul administratie publica locala. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Iorga Gabriela 
             CONTRASEMNEAZA, 

                  Secretar – Onoiu Elena – Adina 
VALENII DE MUNTE,_30 octombrie 2019  
NR. 184 
 



ROMANIA 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici,   dupa incheierea 
contractelor de achizitie, pentru obiectivul de investitie " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de 

scoala gimnaziala Valenii de Munte ”, cuprins pentru finanţare in cadrul Programul National de 
Dezvoltare Locala 2017 – 2020 

 
 
 

 La nivel national se deruleaza din anul 2013 Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin 

O.U.G nr.28/2013. Responsabil si coordonator al acestui program este Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice si Fondurilor Europene. 

 Prin Contractul de finantare incheiat cu  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si 

Fondurilor Europene,  UAT Orasul Valenii de Munte   beneficiaza de finanţare prin PNDL 2017 - 2020 pentru 

obiectivul de investitii " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte”, in 

suma de 2.350.000  lei. 

Avand in vedere prevederile art.10 alin.4 din H.G.nr.907/2016, si anume ,,Devizul general intocmit la faza 

de proiectare, studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou /mixt de investitii si, respectiv, la faza documentatie  

de avizare a lucrarilor de interventii in cazul interventiei la constructie existenta, se actualizeaza prin grija 

beneficiarului investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar in mod obligatoriu in urmatoarele situatii  : 

......c) dupa finalizarea procedurilor  de achizitie publica, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de 
investitii  ” . 

In baza prevederilor art.8 coroborate cu art.10 alin.(6) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locala; 

Devizul general actualizat, in octombrie 2019 , intocmit de catre SC CAPITAL VISION  SRL  

Tinand cont de cele  prezentate  mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local Valenii de Munte  proiectul 

de hotarare privind  reaprobarea  indicatorilor tehnico-economici, dupa incheierea contractelor de achizitie, pentru 

obiectivul de investitie " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte”, 

cuprins pentru finanţare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 , astfel : 

- reaprobarea  noilor  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

" Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte” după cum 

urmează: 

 

a) valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)-  3.016.443,34  lei 

din care construcţii montaj (C+M)                  -  2.763.235,14   lei 

b) durata de realizare a investiţiei: 12 luni. 
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CONSTANTIN FLORIN 
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RAPORT  

la proiectul de hotarare privind reaprobarea  indicatorilor tehnico-economici,   dupa incheierea 
contractelor de achizitie, pentru obiectivul de investitie " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de 

scoala gimnaziala Valenii de Munte ”, cuprins pentru finanţare in cadrul Programul National de 
Dezvoltare Locala 2017 – 2020 

 
La nivel national se deruleaza din anul 2013 Programul National de Dezvoltare Locala, aprobat prin 

O.U.G nr.28/2013. Responsabil si coordonator al acestui program este Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice si Fondurilor Europene. 

 Prin Contractul de finantare incheiat cu  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si 

Fondurilor Europene,  UAT Orasul Valenii de Munte   beneficiaza de finanţare prin PNDL 2017 - 2020 pentru 

obiectivul de investitii " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte”, in 

suma de 2.350.000  lei. 

Avand in vedere prevederile art.10 alin.4 din H.G.nr.907/2016, si anume ,,Devizul general intocmit la faza 

de proiectare, studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou /mixt de investitii si, respectiv, la faza documentatie  

de avizare a lucrarilor de interventii in cazul interventiei la constructie existenta, se actualizeaza prin grija 

beneficiarului investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar in mod obligatoriu in urmatoarele situatii  : 

......c) dupa finalizarea procedurilor  de achizitie publica, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de 
investitii  ” . 

In baza prevederilor art.8 coroborate cu art.10 alin.(6) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locala; 

Devizul general actualizat, in octombrie 2019 , intocmit de catre SC CAPITAL VISION  SRL ; 

Tinand cont de cele  prezentate  mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local Valenii de Munte  

proiectul de hotarare privind  reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupa incheierea contractelor de 

achizitie, pentru obiectivul de investitie " Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala 
Valenii de Munte”, cuprins pentru finanţare in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 , astfel 

: 

-reaprobarea  noilor  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

" Extindere corp cladire P+1 cu functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte” după cum 

urmează: 

a) valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)-  3.016.443,34 lei 

din care construcţii montaj (C+M)                  -  2.763.235,14   lei 

b) durata de realizare a investiţiei: 12 luni. 

 

Precizam  faptul ca prin HCL 103/27.09.2018   au fost aprobati indicatorii tehnico-economici, la 

incheierea contractului de lucrari  , pentru obiectivul de investitii " Extindere corp cladire P+1 cu 

functiunea de scoala gimnaziala Valenii de Munte”. 

 

  SERVICIUL URBANISM SI                                SERVICIUL BUGET FINANTE -ITL 

AMENAJAREA TERITORIULUI    

      Chiroiu Nicolae                                                           Moraru Maria Ancuta 

 


