ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 55 din 29 iunie 2016

privind instrumentarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Reabilitare școală primară Negritești, comuna Podoleni, Județul Neamț”

Având în vedere prevederile:
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 alin.(1) și art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 36 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„d” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Podoleni;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1 Aprobă realizarea investiţiei „Reabilitare școală primară
Negritești, comuna Podoleni, Județul Neamț” care este necesară şi oportună
pentru obținerea Autorizației Sanitare de Funcționare, prin realizarea următoarelor
lucrări (conform adresei):
- împrejmuirea perimetrului de protecție al școlii;
- construirea unui grup sanitar în interiorul unității conform Ord. M.S.
1955/1995 cu obiecte sanitare raportate la numarul de elevi și personal (WC,
pișoare, lavoare și robinet cu jet ascendent) racordat la apă și canalizare (fosă
septică);
- asigurarea unui sistem de încălzire centralizată (centrală termică);
- racordarea unității la sursa proprie de apă potabila, conform Legii
458/2002;
- izolarea pereților exteriori;

- repararea și igienizarea sălilor de clasă;
- înlocuirea iluminatului artificial, cu lămpi fluorescente prevăzute cu grile
de protecție, raportat la suprafața sălilor de grupă (clasă);
- înlocuirea parchetului vechi și deteriorat cu suprafețe lavabile;
- montare gresie pe holuri;
- amenajarea unei alei de acces betonate;
- înlocuirea învelitoarei și montarea de jgheaburi și burlane;
- înlocuirea mobilierului vechi și deteriorat.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei „Reabilitare
scoala primară Negritești, comuna Podoleni, Județul Neamț” conform
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se confirmă că lucrările de cofinantare sunt prevăzute în bugetul local
pe perioada de realizare a investiţiei.
Art.4 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de
către Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel
puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare.
Art.5 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare
locală a comunei PODOLENI pentru perioada 2014-2020.
Art.6 Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei
PODOLENI, domnul Croitoriu Cristian.
Art.7 Se confirmă că obiectivul mai sus menționat face parte din inventarul
domeniului public al comunei Podoleni.
Art.8 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din
bugetul local al comunei.
Art.9 Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua
măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.10 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
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