
ROMANIIA
JUDETUL OLT
CONSILruL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala prin

includerea unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Piatra Olt in vederea finantarii de

la bugetul de stat a lucrarilor neceare pentru obtinerea attoizatiei sanitare de functionare
pentu proiectul "Reabilitarea si modernizarea Scolii Primare BistritaNoua "

Consiliul Local al orasului Piaha Olt;
Av6nd in vedere:

-Raportul de specialitate nr. 24031 107.12.2016, al biroului urbanism cu propunerea de

aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare Locala prin includerea unitatilor de

invatamant preuniversitar din orasul Piatra Olt in vederea finantarii de la bugetul de stat a

lucrarilor neceare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare pentru proiectul

"Reabilitarea si modemizarea Scolii Primare BistritaNoua "
-Adresa nr. 35000/05.12.2016, emisa de Institutia Prefectului -judetul Olt, referitoare la

demersurile necesare in vederea incheierii contractelor de finantare pentru PNDL

-Devizul general pentru

BishitaNoua";

pentru investitia ,,Reabilitarea si modernizarea Scolii primare

-Programului National de Dezvoltare Locala

-OUG nr.2812013 pentru aprobarea PNDL;

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

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

nr.2812013 pentru aprobarea PNDL;

-Legea 27312006 privind finantele publice;
-Prwederile art. 36 atin. (4) lit. e) din Legea nr.21512001 privind administafia publici locald"

republicatS" cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.2l5l200l privind administratia public6 1ocal6,

republicatS" cu modific6rile qi completErile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobi accesarea Programului National de Dezvoltare Locala prin

includerea unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Piata Olt in vederea finantarii de

la bugeful de stat a lucrarilor necesare pentru obtinerea autonzatiei sanitare de functionare

concritizat in realizarea proiectului pentru investitia "Reabilitarea si modemizarea Scolii

Primare BisfritaNoua"

Art.z. Se aproba efectuarea investitiei: ,,Reabilitarea si modemizarea Scolii Primare

BistritaNoua,'necesara invatamantului preuniversitar in vederea obtinerii autorizatiei de

functionare;

Art. 3. Se aproba asigurarea finantarii cheltuielilor de la bugetul local pentru

urmatoarele cateeorii de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL:



-studiile de fezabilitate/ documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii
-studiile de teren,

-studiile de specialitate

-expertizele tehnice si/ sau audit energetic,

-asistenta tehnica

-consultanta

- taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autoirzatii,
-organizarea procedurilor de aschizitii
-active necorporale

-cheltuieli consxe organizarii de santier,

-comisioane, cote, taxe, costuri credite,

-cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficia
kt. 4. Se aproba indicatorii tehnico-economici aL investitiei ,,Reabilitarea
modernizarea Scoala Primara BistitaNoua" dupa cum unneaza:

Art.5.

l"q

Hotarare adoptata cu voturi 11 pentru
Nr. 54109.12.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA, I ,

RADA NICUSOR ,{

Prezentahotarare se va inainta:

Institutiei Prefectului - judetului Olt,
Consiliul Judefean Olt,
Compartimentului de Achizitii publice din cadrul Primariei orasului Piatra
olt,
Primarului orasului Piatra Olt pentru ducerea la indeplinire

.*.Se ya afiqa pentru publicitate.

SECRETAR

Capitol Fara TVA - lei Cu TVA -lei
Total general 906.292,00 1.086,780,00
Valoare eligibila:
Cap 4: Proiectare PT

839.394,00 1.007.273,00

Valoare neeligibila:
Cap.3 ; Cap 5

66.898,00 79.507,00


