ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
– Consiliul Local –

H O T Ă R Â R E A N R . 176
de aprobare a Contractului de Proiectare tehnică și execuție lucrări pentru investiția
”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 GRUPE, în Comuna Poarta Albă, Județul
Constanța ”
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din data de
28.11.2018 ;
Având în vedere
expunerea de motive
a domnului Primar Delicoti Vasile , raportul
Compartimentului de specialitate, avizul Comisiilor de specialitate numărul 1, 2 şi 3 şi avizul de legalitate al
secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu
modificările și completarile ulterioare, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutului-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din fonduri
publice, prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 36,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă Contractul de proiectare tehnică și execuție lucrări, încheiat cu S.C GAMARO
CONSTRUCT S.R.L, pentru realizarea obiectivului de investiții ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
6 GRUPE, în Comuna Poarta Albă, Județul Constanța”;
Art.2. – Se aprobă valoarea contractului în sumă de 3.085.150,54 lei fără TVA, la care se adaugă
taxa pe valoarea adaugată în valoare de 586.178,60 lei, din care :
a) 94.960 lei pentru realizarea serviciilor de proiectare tehnică (PTH, DDE, asistență tehnică), la care
se adaugă taxa pe valoare adaugată în valoare de 18.042,40 lei ;
b) 2.990.190,54 lei pentru execuția tuturor categoriilor de lucrări, la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugată în valoare de 568136,20 lei.
Art.3. – Durata contractului este de 14 luni .
Art.4. -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, Compartiment Contracte, Achiziții publice și integrare europeană, în vederea aducerii la îndeplinire şi
o va face publică prin afişare.
Art.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0
„abţineri”, din totalul de 15 voturi exprimate.
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