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ROMÂNIACONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DERSCA
JUDETUL BOTOSANI

el.dersca@yahoo.co
cod fiscal 3503660 Trezoreria Dorohoi tel 0231626110 fax 0231626130

Primar Mihai CAZACU

HOTÁRAREA
Nr. 71 din 21.12.2022

privind aprobarea indicatorilor economic dupã actualizarea devizului general la obiectivul
de investitii: „REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA 

IORGA" CORP 3", COMUNA DERSCA, JUDETUL BOTOSANI

Consiliul Local al Comunei Dersca, întrunit m sedinta ordinarà in data de 21.12.2022

Tinând cont de prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;
b) art. 3 si 4 din Carta europeanà a autonomiei locale, adoptatà la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificarile

ulterioare, referitoare la contracte sau conventin;
d) art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publice;
e) Prevederile art. 108, lit." a", art. 298 si urm., art. 362, alin. 1 si 2 si art. 139 alin. 3 lit."

§" ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 6.442 din 13.12.2022, in
calitatea sa de initiator, calitate acordaà de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136, alin.
(1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completärile ulterioare;
- Raportul de specialitate, înregistrat sub numarul 6.441 din 13.12.2022, prin care d-na Crihan
Sabina, consilier nachizitii publice, propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dupà
actualizarea devizului general la obiectivul pe investitii REABILITARE SI MODERNIZARE
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" CORP 3, COMUNA DERSCA, JUDETUI
BOTOSANI
- Avizul cu caracter consultativ al comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dersca

In temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
urgent a Guvernului n. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completärile ulterioare

ADOPTÀ PREZENTA HOTÄRÂRE:

Art. 1. Se aprobà indicatorii economic dupà actualizarea devizului general la obiectivul de investiti
"REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"
CORP 3, COMUNA DERSCA, JUDETUL BOTOSANI", dupà cum urmeaza:

I. Indicatori economici:
TOTAL

din care:
C+M

2.526.597,56 lei (inclusiv TVA),

2.130.331,26 lei (inclusiv TVA),



Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se asigurá de catre primarul comunei Dersca,
domnul primar CAZACU Mihai.

Art. 3. - Prezenta hotârâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevazut
de lege, primarului comunei si prefectului judetului Botosani si se aduce la cunostinta publica prin
afisarea la sediul primâriei, precum si pe pagina de internet http://www.comunadersca.ro/

Presedinte de sedinã:
Consilier Local
Ionel MALE‹

Contrasemneaza,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lacramioara HRITULEAC

that
Prezenta hotarâre a fost adoptatà cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr.consilieri în functie‡ 13


