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HOTARAREA nr.
din 25.06.2020

31

privind : finalizarea proiectului "Dotarea Serviciului de Situatii de Urgenta
pentru comuna Umbraresti, judetul Galati"
Initiator- Stoica Paraschiv - primar al comunei Umbraresti,judetul Galati;
Numarul si data depunerii proiectului de hotarare: 4932 din 19.06.2020.
Consiliul Local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara din
data de 25.06.2020 ;
Avand in vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 4933 din 19.06.2020 al domnului
Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti, judetul Galati;
Avand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.4934 din 19.06.2020 ;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local Umbraresti nr. 18 din 07.05.2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Dotarea Serviciului de Situatii de
Urgenta pentru comuna Umbraresti, judetul Galati" ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local Umbraresti nr.19 din 07.05.2018 privind
implementarea proiectului ''Dotarea Serviciului de Situatii de Urgenta pentru comuna Umbraresti,
j udetul Galati'' ;
Avand in vedere prevederile art.120 si ale art.121 alin.(l) si (2) din Constitutia Romaniei,
republicata;
Avand in vedere prevederile art.8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.19911997;
Avand in vedere prevederile art. 7 alin.(2) si art.1166 si urmatoarele din Legea nr.287 /2009
privind Codul civl, republicata, cu modificarile ulterioare,referitoare la contracte sau conventii;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) coroborate cu ale alin.(7) lit. h) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 139 alin.(3) lit. i) si ale art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art. I Se aproba indicatorii tehnico - economici la final de Proiect '' Dotarea
Serviciului de Situatii de Urgenta pentru Comuna Umbraresti, judetul Galati" , dupa cum

urmeaza:
III.

Indicatori economici

Valoarea totala inclusiv TVA: 740.698,74 lei
Valoarea totala fara TVA :
627.146,00 lei
Investitia de baza inclusiv TVA : 711.198,74 lei
Investitia de baza fara TV A :
597.646,00 lei
IV.

lndicatorii tehnici sunt in conformitate cu Contractul de furnizare

Art.2. Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de Ia data
efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.3. Proiectul deserveste un numar de 6.628 locuitori.
Art.4. Primarul in calitate de reprezentant legal va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.S. Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului comunei
Umbraresti,judetul Galati, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Umbraresti, judetul
Galati si Institutiei Prefectului judetului Galati si se aduce la cunostinta publica prin afisare Ia sediul
primariei, precum si pe pagina de internet www.primaria-umbraresti.ro.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
ANDRONI .. ·GEORGET A

