
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADES 

CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E Nr. 24 
privind modificarea HCL nr. 19/2019 de aprobare a indicatorilor Tehnico- Economici 

actualizati conform OUG 114/2018 pentru obiectivul "REABILITARE ŞI 
MODERNIZARE, ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL 

GORJ" 

Consiliul local al comunei Pades,judeţul Gorj ; 
Având in vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate pe domenii de 

activitate ; 
- Raportul de specialitate al compartimentelor clin cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Pades, Judeţul Gorj; 
HCL NR. 19/2019 privind aprobarea indicatorilor Tehnico- Economici actualizati 

conform OUG 114/2018 pentru obiectivul "REABILITARE ŞI MODERNIZARE, 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Pades, Judeţul Gorj; 

Prevederile OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene 

Prevederile art. 44 si 45 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările si completările ulterioare ; 

Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea structurii si metodologiei de elaborare a 
Devizului General pentru obiective de investitii si lucrări de interventii; 

Prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locala ; 

Contractul de lucrări (proiectare si execuţie) nr. 10092/ 14.11.2018 si devizul general 
actualizat. 

Instrucţiunea ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 
publica/sectoriala; 

Adresele MDRAP nr. 21748/11.02.2019si 45584/29.03.2019 
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863/2008, 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, modificat si completat de Ordinul nr. 276/2009, pentru modificarea si 
completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 
privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice si locuinţelor nr. 863/2008 In temeiul art.36 alin.(2) lit. b), alin (4) lit. 
d) şi art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea Nr.215/2001 ^republicata privind administraţia publica 
locala, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART. l . Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 19/2019 privind aprobarea 
indicatorilor Tehnico- Economici actualizati conform OUG 114/2018 pentru obiectivul 
"REABILITARE ŞI MODERNIZARE, ŞCOALA GIMNAZIALĂ PADEŞ, COMUNA 
PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" in sensul se aproba valoarea de 1.884.439,68 lei reprezentând 
finanţarea de la bugetul de stat a investiţiei "REABILITARE ŞI MODERNIZARE, ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ PADEŞ, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ" , 



ART.2. Ar t . l , Art. 2, Art. 4 si Art. 5 clin HCL nr. 19/2019, raman neschimbate. 

ART3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Padeş. 

A R I . 4 . Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Padeş şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Gorj. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
CONS. STEFANESCU GABRIELA 

Nr.24 clin 23 mai 2019 
Adoptata cu un număr de 10 
voturi pentru, 2 împotriva, Bivolarii Eugeniu Pompiliu 

\ 
\ Secretar comuna, 

Contrasemneaza, 

din totalul de 12 consilieri in funcţie. 
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