ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA STRA'A
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobali prin Hot5rirea nr. 3 din 16.03.2017
pentru obiectivul de investitii,,Reabilitare, modernizare, dotare 9i extindere $coal5 Gimnazial6 Dimitrie Onciul,
comuna Straja, judelul Suceava"

Consiliul Local al comunei Straja, judetul Suceava,
Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive prezentat6 de dl. Juravle Mihai, primarul comunei Straja, inregistrati sub nr.

370 din L7.0L.2019;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar

-

contabil, inregistrat sub nr. 372 din

18.01.2019;
- Adresa MDMP nr, 3909 din 11.01.2019;
in conformitate cu dispoziliile art. 12 alin. (4) Si (5) din Normele Metodologice aprobate prin OMDRAP

nr. 1.851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 29l20l3
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare localS, republicat, cu modific5rile 9i completdrile
ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1) 9i (2) lit. b) 9i alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) 9i aft. 115
alin. (1) lit. b) din Legea 2LS|200L a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare,

HorAnigrE:
Art.l.

Se aprob5 actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobali prin Hot5r6rea nr. 3 din
pentru
16.03,2017
obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizare, dotare 9i extindere $coali GimnazialS
Dimitrie Onciul, comuna Straja, judelul Suceava", corpul de gcoalH P+2E, finanlat at6t din fonduri
guvernamentale nerambursabile in cadrul Programului Nalional de Dezvoltare LocalS, c6t gi din bugetul local
de venituri 9i cheltuieli al Comunei Straja, conform Devizului general actualizat intocmit de S.C. TOTAL
MAPINVENT S.R.L. Suceava:

T/A) - 3.685.588 lei, din care C+M - 3.252.100 lei;
- contribulia din bugetul local al Comunei Straja - 164.988 lei (inclusiv WA).
Aft.2. Prezenta hot6rSre poate fi atacat5 la instanla de contencios administrativ in condiliile Legii nr.
- valoare totalS (cu

554I 2004, cu mod ific5 ri le gi com pletE rile u lterioa re.

Art.3.

Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate,

prezentei hot5rAri.
Art.4. Prezenta hot5r6re se comunicE la:
Institulia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja

-

Compartimentulfinanciar-contabil
$coala gimnazialS "Dimitrie Onciul" Straja
Afigare public6

Straja, 18.01.20f9
Nr. 2

L,7

al

va duce la indeplinire

prevederile

