ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –
H O T Ă R Â R E A nr. 117
privind implementarea proiectului “Modernizarea şi dotarea Colegiului Agricol din
localitatea Poarta Albă, judeţul Constanţa”
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.12.2015;
Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul Compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,
republicată, art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile Noului Cod Civil precum şi cele ale ale art. 20 şi 21 din
Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36, alin.2, lit.”b”şi “d”, alin.4, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 şi art.115, alin.1, lit.”b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică local,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului “Modernizarea şi dotarea Colegiului Agricol din
localitatea Poarta Albă, judeţul Constanţa”
Art.2. – Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi indicatorii tehnicoeconomici pentru proiectul“Modernizarea şi dotarea Colegiului Agricol din localitatea Poarta Albă, judeţul
Constanţa”, conform anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, potrivit legii;
Art.4. – Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în
cadrul proiectului;
Art.5. – Numărul locuitorilor şi operatorilor economici deserviţi de Proiect, după caz, precum şi
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate de
ordonator principal de credite şi administrator public al comunei.
Reprezentantul legal al comunei este desemnat pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.
Art.7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Poarta
Albă, jud. Constanţa;
Art.8 -Secretarul comunei va comunica prezenta
hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa – pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa,
Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Biroului Contabilitate, Buget-Finanțe, Impozite și
Taxe și Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.9. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,
0 „abţineri”, din totalul de 10 voturi exprimate.
POARTA ALBA/12.12.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
CONSILIER,
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Anexa la Hotararea de Consiliu Local Nr. 117/12.12.2015
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
1

DATE GENERALE
1. Denumirea obiectivului de investitii
“MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI AGRICOL DIN LOCALITATEA POARTA ALBA, JUDETUL
CONSTANTA.”

2. Amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea) : REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD EST;
JUDETUL CONSTANTA; Localitatea POARTA ALBA
3. Titularul investitiei : COMUNA POARTA ALBA; Judetul Constanta
4. Beneficiarul investitiei : COMUNA POARTA ALBA
5. Elaboratorul documentatiei : SC CROMO ADVERTISING SRL; COGEALAC; JUDETUL
CONSTANTA
2. DESCRIEREA INVESTITIEI
Caracteristici principale ale imobilului
Suprafata totala a terenului :
• Arie construita existenta:
• Arie desfasurata existenta :
• Nivel de inaltime existent:
• Aria construita propusa:
• Aria desfasurata propusa :
• Nivel de inaltime propus:

15.200 mp,
1.821 mp,
6.757 mp,
S+P+2E
1.821 mp
1.821 mp
S+P+2E

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:
3.313,581 mii lei
1.Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):
(în preturi – luna noiembrie 2015; 1 euro = 4,4622 lei),
din care:
- constructii-montaj (C+M):
2.723,318 mii lei
2.Esalonarea investitiei (INV/C+M):

SPECIFICATII
TOTAL INVESTITIE LEI CU TVA
DIN CARE C+M LEI CU TVA

SURSE DE FINANTARE
SPECIFICATII

anul 1
991.943
765.500

anul 2
2.346.638
1.957.818

VALOARE - lei

VALOARE TOTALA LEI
3.338.581
2.723.318

VALOARE euro

604.993
TOTAL INVESTITIE LEI FARA TVA
2.699.599
500.000
Finatare in cadrul PNDR – Submasura 7,2
2.231.100
Cofinantare asigurata de beneficiar
468.499
104.993
(cheltuieli eligibile si neeligibile)
la cursul LEU/EUR al B.C.E. din 09 noiembrie 2015 respectiv 4,4622 LEI pentru 1 EUR
3.Durata de realizare (luni):
Durata de implementare a proiectului (inclusiv proiectare, achizitii): 24 luni
Durata de executie a lucrarilor este apreciata la 18 luni
4.Capacităti (în unităti fizice si valorice):
Suprafata utila reabilitata: aproximativ 6.759 mp
Costul specific (constructie si asigurare utilitati, fara dotari): 490,25 lei/mp (inclusiv tva)
Numarul de locuri pentru elevi ce pot beneficia de pregatire scolara in cadrul colegiului agricol: 858 de
elevi
5.Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia, după caz.
4.Capacităti (în unităti fizice si valorice):
Suprafata utila reabilitata: aproximativ 6.759 mp
Costul specific (constructie si asigurare utilitati, fara dotari): 490,25 lei/mp (inclusiv tva)
Numarul de elevi in prezent: 265
Numarul de locuri pentru elevi ce pot beneficia de pregatire scolara in cadrul colegiului agricol: 530
Punctajul proiectului:
Nr crt
1

2

3

Principii de selectie
Principul prioritizarii tipului de investitii
in sensul proritizarii investitiilor in
infrastructura de apa/apa uzata

Principiul gradului de acoperire a
populatei deservite

principiul prioritizarii tipului de
investitie un functie de gradul de
dezvoltare socio - economica a zonei,
conform Studiului privind stabilirea
potentialului socio - economic de
dezvoltare al zonelor rurale

Criterii de selectie

Punctaj

Observatii

0
Proiecte care deservesc localitati cu
o populatie cat mai mare,
Numarul total de locuitori conform
recensamantului populatiei si
locuintelor din anul 2011 - Rezultate
finale - Tabel 3
3.1 Gradul de dezvoltare socio economic al zonei
Coeficient comuna
3.2 tipul de investitie
a) extinderea si modernizarea
(inclusiv dotarea) institutiilor de
invatamant secundar superior,
filiera tehnologica cu profil resurse
naturale si protectia mediului in
dimeniul agricol
TOTAL

Poarta Alba

5208 locuitori

30

0,5020

15,1023

30
75,1023

Conform Anexa 7 rezultate finale
recensamantul
populatiei 2011 - Tabel 3

0,5020/0,6648 x 20

