ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 14
din 28.02.2019
privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici
actualizați ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, la contractele de achiziție publică aferente obiectivului de
investiții: „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și
drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sânmihai de Pădure, județul
Mureș” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la
bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul
M.D.R.A.P. 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

Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2019;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr.
845/21.02.2019;
- raportul de specialitate nr. 846/21.02.2019;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;
- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu
modificările și completările ulterioare precum și prevederile Ordinului MDRAP 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;
- O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si
pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, cu

modificările și completările ulterioare precum și Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării
regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 209/2017 privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
nr. 1.851/2013;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu
modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa MDRAP nr. 21748/11.02.2019;
- adresa S.C. PROMPT VSP S.R.L nr. 004/20.02.2019
- actul adițional nr. 1/21.02.2019 la contract de lucrări nr. 4/30.01.2019;
În temeiul:
- prevederilor art. 36 alin. (2) litera b), alin. (4) litera d), art. 45, art. 115 alin. (1) litera b) şi
ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
hotărăște:
Art.1. Se aprobă Devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici
actualizați în urma încheierii actului adițional nr. 1/21.02.2019 la contractul de lucrări nr.
4/30.01.2019 aferent obiectivului de investiții „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos,
Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu Sânmihai de Pădure, județul Mureș” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 20172020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Beica de Jos, județul Mureș, a
cheltuielilor în sumă totală de 388.091 lei (TVA inclus), conform devizului general actualizat și a
prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. 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, pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi
de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14
Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sânmihai de Pădure, județul Mureș”.
Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte prevederi avînd același obiect
de reglementare își încetează aplicabilitatea.
Art.4. De executarea prezentei hotărâri răspunde compartimentul contabilitate, buget și
compartimentul achiziții publice, management proiecte.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, compartimentul achiziții publice,
management proiecte, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul
instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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