
PRESEDINTE DE SEDT, ,

SAVTIN

Art. 1. Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii si indicatorii tehnico
economici ai obiectivului de investitie: "Reabilitarea, modernizarea ~i dotarea Caminului
Cultural Deleni , din comuna Dobrin, judetul Salaj" cu 0 valoare total a de 394.829 lei la care
se adauga TVA in valoare de 63.853 lei din care C+M de 311.730 lei rara TVA conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prezentei hotarari se
imputerniceste primarul Comunei Dobrin, judo Salaj.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
Y Institutia Prefectului judetului Salaj;
Y Primarului comunei;
Y Dosar hotarari;

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 21512001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dobrin, judo Salaj, intrunit in sedinta extraordinara la data de 09
martie 2017 ;
Avand In vedere:

Expunerea de motive a primarul comunei, in calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.
921108.03.2017, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivitatii:
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat cu nr. 922/08.03 .20 17 ; avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Dobrin
l1f.940109.03.2017.
prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare, prin care nivelul cotei taxei pe valoare adaugata este de 19 %
incepand cu data de 01.01.201 7.
prevederile art. 7 alin. 1 lit.adin Ordonanta de Urgenta nr. 28/2013, pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.
28/2013;
art. 36 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. d) si alin. (6) lit. (a) din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARA~TE:

HOTARAREA NR . 20.
din data de 09 martie 2017

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucriirilor de interventie si a indicatorilor
tehnico-economici referitor la obiectivul de investitie "Reabilitarea, modernizarea ~i dotarea

Cdminului Cultural Deleni, din comuna Dobrin, judetul Siilaj"

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL



Cheltuieli aferente asigurarii eu
2.1 utilitatile necesare functionarii

obiectivului de invest ie

Nr.
crt.

TOTALDenumirea capitolelor ~i a
subcapitolelor
de cheltuieli

Defalcarea pe surse de
fin an tare

Valoare (inclusiv T.V.A.)

privind cheltuielile de capital necesare realiziirii obiectivului de investitie :
REABILITARE, MODERNIZARE ~I DOTARE CAMIN CULTURAL DELENI

DEVIZ GENERAL - ANEXA LA H.C.L.

Proiectant: SC DlNAMIC CONCEPT SRL
Beneficiar: COMUNA DOBRIN
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