
R O M A N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 H O T A R A R E 

PRIVIND: aprobarea devizului general actualizat in urma procedurilor 

de achizitie + elaborare PT+ actualizare oferta constructor, pentru 

investitia “Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 

din comuna Blejesti , judetul Teleorman” 

 

Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în sedință de lucru 

ordinara din data de 29 ianuarie  2021, având în vedere: 

-referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii; raportul de specialitate intocmit de 

consilier achizitii publice asistent din cadrul Compartimentului financiar contabil impozite si 

taxe al Primariei comunei  Blejesti ; proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii , 

dezbatut in sedinta Consiliului Local care a primit aviz favorabil 

-devizul general actualizat  intocmit de proiectant SC Interconformity Management SRL    

- prevederile art 23, alin (1), art 44 din  Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, 

modificata si completata 

- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, republicat 2015 

-Prevederile art 10, alin (4), lit c din HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice 

- prevederile OUG nr.  28/ 2013 privind aprobarea Programului national de dezvoltare  locala  

 -prevederile art 129, alin (1), alin (2), lit „b”, alin (4) lit ”d” , art 243, alin (1), lit „a’ din  

O.U.G  nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ   

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ : 

H O T A R A S T E: 

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat privind cheltuielile necesare 

realizarii obiectivului  de investitie  « Reabilitare , Modernizare si Dotare 

Scoala Gimnaziala nr. 1 comuna Blejesti , judet Teleorman », in urma 

procedurilor de achizitiei, elaborare PT, actualizare oferta constructor, conform 

anexei care face parte integranta din prezenta hotarare , dupa cum urmeaza : 

 

Valoarea totala a investitiei  : 2.369.035,08 lei  inclusiv TVA 

Din care : Valoarea lucrarilor (C+M)1.943.475,09 lei inclusiv TVA 

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se împuterniceste  Primarul 

comunei Blejesti, Pietreanu Narcis Catalin , dupa adoptare. 

Art.3.Secretarul comunei Blejesti se va ingriji de comunicarea prezentei 

hotarârii,astfel: 

- Institutiei Prefectului judetului  Teleorman pentru verificarea legalitatii ; 



- compartimentului financiar contabil, impozite si taxe din cadrul Primariei 

Blejesti pentru cunoastere si aplicare, consilierului de achizitii publice, 

proiectantului, constructorului 

- Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA)  

- Primarului comunei  Blejesti  .         

 

 

         
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

         Spinu Viorel                                                                   SECRETARGENERAL , 

                                                                                                                  Jr.    Burcea Adriana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJESTI   

Nr.16 din 18 februarie  2021 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  18 februarie  2021. 

CVORUM: 13 consilieri în funcție; 13  consilieri prezenți, din care: PENTRU   10   , ABȚINERI   2  ,  ÎMPOTRIVĂ 1 

 

 

 

 

 

 



 


