ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 9
privind modificarea si completarea HCL nr. 93/2016 cu privire la reactualizarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului “Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii
gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, jud. Alba” ca urmare a modificarii TVA de la
20% la 19%
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, județul Alba, întrunit în sedinta ordinara din
31.01.2017;
Luand in considerare:
- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Valea Lunga;
- raportul de specialitate nr.217/30.01.2017 al inspectorului superior, responsabil achizitii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga privind modificarea si
completarea HCL nr. 93/2016 cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția „Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea
Valea Lunga, jud. Alba”, ca urmare a modificarii TVA de la 20% la 19% incepand cu data de
01.01.2017;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea Lunga;
- HCL Valea Lunga nr. 77/2016 privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei
„Modernizare si dotare corpuri C1 si C2, aferente cladirii Scolii Gimnaziale „Ion Bianu” Valea
Lunga” ;
- Studiul de fezabilitate nr. 3/SF/2016/Reactualizat 2017 al obiectivului de investitie
„Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga,
jud. Alba” si devizul general estimativ privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
susmentionate, in valoarea de 2.531.568,00 mii lei(cu TVA), din care constructii montaj(C+M),
2.121.362 mii lei(cu TVA), intocmit de SC 2 GMG CONSART SRL, Cluj Napoca;
Având în vedere prevederile- Art.291, pct.1, lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si
modificarile ulterioare;
- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.
- Art.7, alin.1, lit.c din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala;
- Art.5, lit.c, art.6, alin.3 si art.8 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, aprobate
prin Ordin MDRAP nr. 1851/2013;
In temeiul prevederilor sectiunii a 2- a privind atributiile consiliului local, respectiv, art. 36,
al. 2,lit.b, al. 4, lit. a si d si ale prevederilor sectiunii a 3-a privind functionarea consiliului local,
respectiv art. 38– art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
HOTĂRĂȘTE
Art.1: Consiliul Local al comunei Valea Lunga aproba modificarea si completarea HCL nr.
93/2016 cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare si
dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, jud.
Alba”,conform devizului estimativ-Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca
urmare a modificarii cotei TVA de la 20% la 19%, incepand cu data de 01.01.2017.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează dl Pușcă Vasile, primarul
comunei Valea Lungă, județul Alba.
Art.3: Prezenta se comunica primarului comunei Valea Lungă, Institutiei Prefectului județului
Alba si compartimentului contabilitate, achizitii publice.
VALEA LUNGA, 30.01.2017
PRESEDINTE DE SEDINTA
Bocea Lucian Emilian

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea HCL nr. 93/2016 cu privire la reactualizarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului “Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii
gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, jud. Alba” ca urmare a modificarii TVA de la
20% la 19%
Consiliul Local al comunei Valea Lungă, județul Alba, întrunit în sedinta ordinara din
31.01.2017;
Luand in considerare:
- raportul de specialitate nr.217/30.01.2017 al inspectorului superior, responsabil achizitii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga privind modificarea si
completarea HCL nr. 93/2016 cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția „Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea
Valea Lunga, jud. Alba”, ca urmare a modificarii TVA de la 20% la 19% incepand cu data de
01.01.2017;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea Lunga;
- HCL Valea Lunga nr. 77/2016 privind aprobarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei
„Modernizare si dotare corpuri C1 si C2, aferente cladirii Scolii Gimnaziale „Ion Bianu” Valea
Lunga” ;
- Studiul de fezabilitate nr. 3/SF/2016/Reactualizat 2017 al obiectivului de investitie
„Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga,
jud. Alba” si devizul general estimativ privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
susmentionate, in valoarea de 2.531.568,00 mii lei(cu TVA), din care constructii montaj(C+M),
2.121.362 mii lei(cu TVA), intocmit de SC 2 GMG CONSART SRL, Cluj Napoca;
Având în vedere prevederile- Art.291, pct.1, lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si
modificarile ulterioare;
- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.
- Art.7, alin.1, lit.c din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala;
- Art.5, lit.c, art.6, alin.3 si art.8 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, aprobate
prin Ordin MDRAP nr. 1851/2013;
In temeiul prevederilor sectiunii a 2- a privind atributiile consiliului local, respectiv, art. 36,
al. 2,lit.b, al. 4, lit. a si d si ale prevederilor sectiunii a 3-a privind functionarea consiliului local,
respectiv art. 38– art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
HOTĂRĂȘTE
Art.1: Consiliul Local al comunei Valea Lunga aproba modificarea si completarea HCL nr.
93/2016 cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare si
dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, jud.
Alba”,conform devizului estimativ-Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca
urmare a modificarii cotei TVA de la 20% la 19%, incepand cu data de 01.01.2017.

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează dl Pușcă Vasile, primarul
comunei Valea Lungă, județul Alba.
Art.3: Prezenta se comunica primarului comunei Valea Lungă, Institutiei Prefectului județului
Alba si compartimentului contabilitate, achizitii publice.

VALEA LUNGA, 30.01.2017
INITIATOR-PRIMAR
Pusca Vasile

AVIZAT SECRETARUL
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

