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HOTĂRÂRE 
privind modificarea  indicatorilor  tehnico – economici la obiectivul de 

investiții:  “Construire Dispensar uman în comuna Nucet, județul Dâmbovița” 
 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 21.10.2021, 
având în vedere: 

 
– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 39/18.10.2021;  
– referatul de aprobare al primarului comunei Nucet, înregistrat la nr. 10813/18.10.2021; 
– raportul de specialitate al consilierului achiziții publice înregistrat sub nr. 

10939/21.10.2021; 
– prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si 
Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din 
H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

– prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 
 

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
  Art. 1.   Se  aprobă  modificarea  art.1 din HCL nr.27/30.07.2019 privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul “ Construire dispensar uman in comuna 
Nucet, judetul Dambovita” ,astfel: 
 

 VALOARE TOTALĂ  :   1.350.613,42 lei inclusiv TVA ; 
 Din care  valoarea lucrărilor ( C+M ) :    1.090.427,31  lei inclusiv TVA ; 

 
 Din valoarea totală de 1.350.613,42 lei inclusiv TVA: 
  1.180.290 lei inclusiv TVA provin de la bugetul de stat; 
  170.323,42 lei inclusiv TVA provin de la bugetul local. 

   
 Art.2.   Se  aprobă  modificarea  indicatorilor  tehnico – economici la obiectivul de investiții:  



“Construire Dispensar uman în comuna Nucet, județul Dâmbovița”, conform  devizului 
actualizat după cum urmează: 
 

 VALOARE TOTALĂ  :   1.501.740,53 lei inclusiv TVA ; 

 Din care  valoarea lucrărilor ( C+M ) :    1.240.170,25  lei inclusiv TVA ; 
 
 Din valoarea totală de 1.501.740,53 lei inclusiv TVA: 
  1.180.290 lei inclusiv TVA provin de la bugetul de stat; 
  321.450,53 lei inclusiv TVA provin de la bugetul local. 
 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul achiziții 
publice. 
 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei Nucet, 
Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în Monitorul oficial al instituției la 
adresa www.comunanucet.ro.      
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

   Mihaela Luminița NICOLAE                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                 Elena Claudia POPESCU 

 
 
 

Nr. 48 din 21 octombrie 2021 
 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .13.. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. . .48/21.10.2021 

 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu 
majoritate p simplă p absolută p calificată 

21.10.2021  

2 Comunicarea către primar 21.10.2021  

3 Comunicarea către prefectul judeţului   

4 Aducerea la cunoştinţa publică   

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 
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