
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂRCĂNEȘTI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții

„Modernizare Școala Gimnazială Bărcănești Corp A prin extindere, amenajare grupuri
sanitare, reabilitare instalație încalzire, consolidare și eficiență energetică în 

comuna Bărcănești, județul Ialomița "

Consiliul local Barcanesti, judetul Ialomita
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului nr.1627/18.05.2021
-referatul compartimentului de specialitate nr.1628/18.05.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.1680/20.05.2021
-prevederile art.  10, alin.  (  4 ), lit.  c) din Hotărârea Guvernului  nr. 907 / 2016
privind  etapele  de  elaborare  şi  conţinutul  -  cadru  al  documentaţiilor  tehnico  -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 -dispozițiile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare.
-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28 / 2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile  art.12,  alin.  (  4  )  din  Ordinul  nr.  1851  /  2013  privind  aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei  de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  28/2013  pentru  aprobarea  Programului  naţional  de
dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
         În temeiul prevederilor art.129,alin. ( 2 ), lit.b), alin (4) lit.d  respectiv  art.
196, alin.(1)din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.  Se  aprobă  Devizul  General  actualizat  pentru  obiectivul  de  investiții
„Modernizare  Școala  Gimnazială  Bărcănești  Corp  A  prin  extindere,  amenajare  grupuri
sanitare,  reabilitare  instalație  încalzire,  consolidare  și  eficiență  energetică  în  comuna
Bărcănești,  județul  Ialomița  ",conform  anexei  nr.  1,  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotărâre.



Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați pentru obiectivul
de  investiții  „Modernizare  Școala  Gimnazială  Bărcănești  Corp  A  prin  extindere,
amenajare grupuri sanitare, reabilitare instalație încalzire, consolidare și eficiență
energetică  în  comuna  Bărcănești,  județul  Ialomița  ",  conform devizului  general
actualizat, după cum urmează:
Valoarea totală a investiției este de 2.694.334,51lei, inclusiv TVA, din care:
- C+M – 2.422.591,79 inclusiv TVA
- 2.226.033,00 lei, inclusiv TVA,reprezintă suma finanțată de la bugetul de stat;
- 468.301,51 lei, inclusiv TVA, reprezintă suma finanțată de la bugetul local;
          Art.3.  Se asigură finanţarea de la bugetul local al Comunei Barcanesti a
sumei  de  468.301,51 lei  cu  TVA,  pentru  cheltuielile  neeligibile  conform
Programului naţional de dezvoltare locală. 
          Art.4.Primarul comunei Barcanesti , prin compartimentele de specialitate ,va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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