ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investiţii
„Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală Gimnazială Dimitrie Onciul, comuna Straja, judeţul
Suceava"
Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de dl. Juravle Mihai, primarul comunei Straja, înregistrată sub nr
1425 din 10.03.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - contabil, înregistrat sub nr. 1427 din
10i03i2017^
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului si
turism, înregistrat sub nr. 1635 din 16.03.2017;
- Studiul de Fezabilitate şi Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de
investiţii întocmit de proiectant SC TOTAL MAPINVENT SRL Suceava, conform procesului-verbal de predareprimire a documentaţiei nr. 1004 din 27.02.2017;
- Anexa nr. 80 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Straja - la HGR nr
1357/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 43;
î n conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1)', art. 45 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
î n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei "Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere
Şcoala Gimnazială Dimitrie Onciul, comuna Straja, judeţul Suceava", corpul de scoală P+2E, finantată atât din
fonduri guvernamentale nerambursabile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală', cât si din
bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Straja.
Art.2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică - faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de
investiţii "Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală Gimnazială Dimitrie Onciul, comuna Straja
judeţul Suceava", întocmită de către S.C. TOTAL MAPINVENT SRL Suceava, cu următorii indicatori tehnicoeconomici, conform Devizului general:
- valoare totală (fără TVA) - 3.157,453 mii lei (698,289 mii euro), din care C+M - 2.782,039 mii lei
(615,264 mii euro);
- valoare totală (cu TVA) - 3.751,441 mii lei (829,653 mii euro), din care C+M - 3.310,627 mii lei
(732,164 mii euro).
Art.3. Se aprobă contribuţia din bugetul local al Comunei Straja în sumă totală de 173 357 lei
(inclusiv TVA).
A r t . 4 . Se angajează Consiliul Local al comunei Straja să asigure, prin intermediul bugetului local
cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care
investiţia va fi dată în exploatare.
Art.5. Se desemnează Primarul comunei Straja, dl. Juravle Mihai, reprezentant legal al proiectului.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja
Compartimentul financiar-contabil
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