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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Dezvoltarea 

serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu 

program prelungit” 

 

     Consiliul local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară din  data de 

26.11.2021;  

Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiție „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei 

Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit”, iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar- contabil; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

Având în vedere : 

- Acord de încetare a contractului de lucrări nr. 11874/869/28.12.2017 

- Contractul de finanțare nr. C0720EN00021570100432/10.11.2016 si actele adiționale; 

- Devizul general actualizat; 

Ţinând  cont de: 

- O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 

fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea 

spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu  

modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 

fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea 

spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu  

modificările și completările ulterioare; 

-  Art.129 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Aprobă restul rămas de executat, actualizat cu completări și modificări la obiectivul 

de investiție „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea 

unei grădinițe cu program prelungit” în valoare de 4 059 282,05 lei fără TVA, respectiv 771 

263,59 lei TVA. 
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Art.2.  Aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție „Dezvoltarea serviciilor socio-

educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit”, în 

valoare de 6.512.707,56 lei fără TVA, la care se adaugă valoare TVA în sumă de 1.227.798,35, din 

care valoarea cheltuielilor eligibile în sumă de 2.244.650,46 lei (făra TVA) respectiv valoarea 

cheltuielilor neeligibile în sumă de 4.268.057,10 lei (fără TVA).  

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit Legii nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.4. Hotărârea se comunică: 

-Instituţiei Prefectului - Judetul Alba; 

-Primarului comunei Ciugud; 

-Compartimentului  Financiar-Contabil;   

- Consilierului primarului; 

-un  exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 26.11.2021 

Nr.132 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 


