ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.50
din 18 august 2020 .

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv aprobarea modificării
duratei de execuție a obiectivului de investiții ”Extindere alimentare cu apă – Zona satul
Nou în comuna Cuca, județul Galați” în conformitate cu HG nr. 907/2016 .
Iniţiator : Vlad Mihăiţă – Primarul comunei Cuca, judeţul Galați .
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 4416 din 13.08.2020
Consiliul local al comunei Cuca, judeţul Galaţi , întrunit în şedinţă ordinară ;
Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui Vlad Mihăiţă , primarul comunei
Cuca , judeţul Galaţi, înregistrat la nr.4416 din 13 august 2020 ;
Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate , înregistrat la nr.4420 din 13 august 2020 ;
Având în vedere Avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Cuca
Având în vedere HCL nr. 76 din 18 octombrie 2017 privind aprobarea documentației
tehnico-eonomice – faza Proiect tehnic, a idicatorilor tehnico-economici și a asigurării
finanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat,
“Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna Cuca, județul Galați” la faza
D.A.L.I.;
Având în vedere HCL nr. 52 din 14 august 2018 privind aprobarea documentației
tehnico-eonomice – faza Proiect tehnic, a idicatorilor tehnico-economici și a asigurării
finanțării de la bugetul local a cheltuielilor ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat,
“Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, în comuna Cuca, județul Galați” la faza
Proiect tehnic;
Având în vedere adresa nr. 88951/2020 transmisă de Direcția Generală Dezvoltare
Regională și Infrastructură din cadrul MLPDA;
Având în vedere Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 7, alin. (4) lit. d) din HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
Având în vedere actele adiționale la contractul de lucrări nr. 3463/08.05.2019
referitoare la extensii de timp, întocmite prin aplicarea procedurii interne de avizare din partea
compartimentului financiar-contabil și aprobare din partea ordonatorului principal de credite:
- Actul adițional nr. 1 din 16.12.2019 încheiat în baza Notei justificative nr.
7448/12.12.2020;

-

Actul adițional nr. 3 din 23.03.2020 încheiat în baza Notei justificative nr.
1702/23.03.2020;
- Actul adițional nr. 4 din 29.06.2020 încheiat în baza Notei justificative nr.
3545/26.06.2020;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit. a) precum şi art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanţa
de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici care cuprind durata de execuție a
obiectivului de investiții ”Extindere alimentare cu apă – Zona satul Nou în comuna Cuca,
județul Galați” în conformitate cu HG nr. 907/2016.
Art.2. Se aprobă Actele adiționale la Contractul de lucrări nr. 3463/08.05.2019 cu
privire la prelungirea duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții “”Extindere
alimentare cu apă – Zona satul Nou în comuna Cuca, județul Galați” în conformitate cu HG
nr. 907/2016.
Art.3. Primarul comunei Cuca va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi şi
instituţiilor abilitate, prin grija secretarului comunei Cuca .
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