
ROMANIA  

CONSILIUL LCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

JUDETUL TELEORMAN 

 

H O T A R A R E : 

privind aprobarea actualizarii cofinantarii  din bugetul local a 

obiectivului de investitii “ Reabilitare, modernizare si dotare Scoala 

Gimnaziala nr. 1 din comuna Blejesti , judetul Teleorman” 

 
 

       Consiliul local Blejesti intrunit in sedinta extraordinara de lucru pe 
luna martie 2021, in data de 29 martie 2021, avand in vedere : 

-referatul de aprobarea intocmit de primarul localitatii; 

- raportul de specialitate intocmit de consilier achizitii publice din cadrul 

Compartimentului contabilitate impozite si taxe al Primariei comunei  Blejesti ;  

- devizul general actualizat conform proiectului tehnic si ofertei actualizate a 

constructorului , intocmit de proiectant SC Interconformity SRL   

- proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ce a fost dezbatut in sedintele pe 

comisii ale Consiliului Local primind avizul favorabil al acestora , avizele comisiilor 

de specialitate al Consiliului Local Blejesti   

- HCL nr.  48 din 31 octombrie 2019 privind asigurarea cofinantarii din bugetul local 

a obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 

din comuna Blejesti , judetul Teleorman „ 

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

cu modificarile si completarile ulterioare 

-prevederile art 8 alin (2), din Ordinul 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 OUG nr.  28/ 2013 privind aprobarea Programului national de dezvoltare  

locala  

-Prevederile HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 

finantate din fonduri publice 

-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 : 
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HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba  actualizarea cofinantarii din bugetul local al comunei 

Blejesti, a obiectivului de investitie “ Reabilitare, modernizare si dotare 

Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Blejesti , judetul Teleorman”,  

conform Anexei ( Deviz general actualizat, in urma procedurilor de achizitie 

publica, defalcat pe surse de finantare  ) care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre,  cu suma totala de 1.028.063,08 lei, inclusiv TVA, pentru plata 

cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL . Valoarea totala a investitiei este 

de 2.369.035,08 lei  inclusiv tva, din care buget de stat 1.340.972 lei si buget 

local 1.028.063,08 lei . 

Art.2.  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de catre primarul 

Comunei Blejesti, prin intermediul aparatului de specialitate. 

Art.3. Secretarul general al 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 si consilierului de achizitii publice  

- Primarului comunei  Blejesti  .         

 
 

 

 
Presedinte sedinta  

                                                                                                          Spinu Viorel  
 
           

Contrasemneaza pentru legalitate , 
SECRETAR GENERAL , 

 Burcea Adriana  
 
 
 
 
 

Nr.20 din 29.03.2021 
 
 
 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi  29 martie 2021 
Cvorum : 13 consilieri in functie , din care 13 prezenti , din care : PENTRU 10 voturi, IMPOTRIVA -0 voturi ,   ABTINERI-3  voturi  

 


