
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

                                          PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI            
                                                       PROIECT                               
                             H O T Ă R Â R E nr. 6 / 2023  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și a Devizului general pentru
obiectivul de investiție: „CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL OGLINZI,

COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-  art.  7  alin.  (2)  din  Codul  civil  al  României,  adoptat  prin  Legea  nr.  287/2009,

republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a)  Referatul  de  aprobare,  ca  instrument  de  prezentare  și  motivare,  semnat  de

Primarul comunei Răucești, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 750 din 19.01.2023;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

Primarului comunei Răucești, înregistrat sub nr. 751 din 19.01.2023;
c) avizele cu caracter consultativ  ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului  local,

conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;      
          Apreciind oportunitatea măsurilor necesare implementării acestuia, în concordanță
cu obiectivele cuprinse în Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Răucești pentru
perioada 2021- 2027, aprobată prin H.C.L. nr. 10 din 25.02.2021, precum și oportunitatea
accesării de fonduri guvernamentale,  
          Având în vedere: 

- art. 41 alin. (1) și (2) și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
          - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice; 

- art. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare
a unor acte normative;  

- art. 87 și 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. d) din Ordonanţă de Urgenţă nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1)
lit.  a)  din  Ordonanţă  de Urgenţă  nr.  57 din  3  iulie  2019 privind  Codul  Administrativ  cu
modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.- (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Devizul general pentru obiectivul
de investiție:  „CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL OGLINZI,  COMUNA RĂUCEȘTI,
JUDEȚUL  NEAMȚ”,  conform  anexei  elaborată  de  SC  ACS  PROCONSULT  S.R.L.  Iași,  CUI
36472217,  având următorii indicatori tehnici principali:



Valoarea investiției:
Valoarea totală (cu TVA) = 7.440.078,56 lei; C+M = 4.025.346,18 lei cu TVA.
- de la bugetul de stat = 6.671.012,11 lei cu TVA; 
- de la bugetul local     =   769.066,45 lei cu TVA.

Art.2.- Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobați, va fi prezentată
în plenul Consiliului local, în vederea actualizării acestora. 

Art.3.-  Se  aprobă  realizarea  investiției  ”CONSTRUIRE  DISPENSAR  UMAN  ÎN  SAT
OGLINZI, COMUNA RĂUCEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”.

Art.4. Consiliul  local  al  comunei  Răucești,  județul  Neamț, desemnează pe domnul
Dumitru BĂLĂJEL, primar al comunei Răucești, ca reprezentant legal al proiectului.

Art.5. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
Răucești, județul Neamț, prin compartimentele de specialitate.

 
Art.6. - Secretarul general al comunei va înainta prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor

interesate.

                         Inițiator,                                                              AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,
                                                                                                    Vasile VIERU


