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HOTARARE

Cu privire la: aprobareaacfualizaii indicatorilor tehnico - oconomici pentru investitia

"Modemizarea si reabilitarea Scolii primare BistitaNou4 judetul Olf'(PNDL), actualizati

confonn art.29l din Legea w.22712075 privind Codul Fiscal referitor la cota TVA de 19 %;

Consiliul Local al orasului Piata Olt;
Avdnd in vedere:

- ProgramuluiNational de Dezvoltare Locala

- Raportul de specialitate intocmit de 10839/31.01.2017 al Biroului urbanism cu

propunerea de aprobarea act:mlizarii indicatorilor tehnico - economici pentru

investitia "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare, Bistita Noua , judetul Olf'
(PNDL), actuatizatt conform art. 291 din Legea nr. 22712015 privind Codul

Fiscal referitor la cota TVA de 19 %;

- Adresa nr. 7552/30.01.2017, emisa de MDRAP cu privire 1a ca unnare a

' modificarii Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal masuri necesare a fi
inteprinse pentru derularea Programului National de Dezvoltare Locala precum

si pentru respectarea altor prevederi legale;

- OUG rc.2812013 pentru aprobareaPNDl;

- Art.24 alin(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nrt.33912015;

- Art. 10 alin(l) din MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor

OUG nr. 2812013 pentru aprobarea PNDL;

- Art. 2gl d:ml-egea nr.22712015 privind Codul Fiscal;

- Contractul de Finantare nr. 1163122.12.2016 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Administratiei Publice si UAT orasul Piatra Olt;

- Prevederile art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea rc.2I5/2001 privind administralia publici

local5, republicatE, cu modificErile gi completirile ulterioare;

- Devizul general pentru investitia "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare Bisnita

Noua";
' Legea273l2006 privind finantele publice;

- Raportul comisiei economice, administarea domeniului public si privat din cadrul

Consiliului Local Piatra Olt

in temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 din Legea rtr.21512001 privind administratia publicl

locald, republicattr, cu modificirile gi completirile ulterioare;

HOTARASTE:

fut. 1. Se aproba aofr,nliz.area indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizarea si

reabilitarea Scolii primare Bistita Noua, judetul Olt" conform art.zgl din Legea 227/2015,

dupa cum urmeaz!:

Capitol Fara TVA - lei Cu TVA -lei

Total general 905.i81,00 t.076.452,00



; Cap 3- PT; CaP 4

Cap.3 ; CaP 5

M.2. Prczettahotarare se va inainta:

- Institutiei Prefectului - judetului Olt,

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice

- Primarului orasului Piatra Olt

- Comisiilor de sPecialitate

INTE DE SEDINTA,
NICUSOR

SECRETAR,

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi pentru

Nr. 13/31.01.2017

839.978,00 999.574,00

65.203,00 76.878,00


