
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. to.
din 21 ianuarie 2019.

privind actualizarea si rectificarea devizului general pentru obiectivul de investitii pentru
proiectul " Reabilitare modernizare si dotare Scoala Primarii Doba, comuna Dobrin. judetul

Siilaj" in cadrul Programul National de Dezvoltare Localii 2017-2020 ,il1 conformitate CII HG I1r.
90712016

(

Consiliulloeal al cornunei Dobrin, intrunit in sedinta ordinara;
Avdnd In vedere:

expunerea de motive a primarului eomunei Dobrin ill. 139/16.0l.2019.;
raportul de speeialitate nr. 1140/16.01.2019 al eompartimentului de speeialitate al primarului
eomunei Dobrin ~i avizul eomisiei de specialitate fir. 225/21.01.2019 ;
Devizul general al investitiei "Reabilitare modernizare ~i dotare Scoala Primara Doba .
comuna Dobrin, judetul Salaj" actualizat;

prevederile QUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de Dezvoltare Locala, eu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea fir. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecteIor de
investitii finantate din fonduri pub lice

prevederile art.36 alin.(4) lit.d) din Legea 11r.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare

in temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 21512001 privind administratia publica locale.
republicatd, eu modificarile ,yi completdrile ulterioare.

(

Art.I, (1) Aproba actualizarea si rectificarea devizului general pentru obiectivul de
investitii pentru proiectul " Reabilitare modernizare si dotare Scoala Primara Doba , comuna Dobrin.
judetul Salaj" 111 cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 .in confonnitate cu
HG fir. 907/2016

-Valoarea total a actualizata : 866.658,40 lei, inclusiv TVA, din care:
-Valoarea buget de stat (eligibil PNDL) : 858.981,40 lei eu TVA
-Valoare buget local (eligibi I la beneficiar) 7 677 lei ell TVA
(2) Devizul general actualizat este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta

horarare.
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul cornunei

Dobrin, compartimentul Contabilitate , Achizitii publice
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la:
Institutia Prefectului judetului Salaj;
Primarul comunei:
Compartiment Contabilitate;

- Directia Generals a Finantelor Publice Salaj.
Dosar hotarari.
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