
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA COLONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRĂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
"Amenajare grup sanitar la şcoala Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău" 

precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, repubicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 16/25.03.2013 privind aprobarea instrumentării 
proiectului de investiţie "Amenajare grup sanitar la şcoala Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău" 
 luând act de Ghidul solicitantului aferent Măsurii 413.22 – "Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 
rurale"; 

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii 
devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Coloneşti, în calitatea sa de iniţiator, de 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de 
raportul de specialitate a Consiliuli Local; 
 ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Amenajare grup 
sanitar la şcoala Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău" 
 văzând devizul general elaborat de S.C. ROUTTE-CONSTRUCT S.R.L. Bacău; 
 având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Amenajare grup sanitar la şcoala  
Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău", pentru care se solicită finanţarea în baza Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală, după cum urmează: 
Valoarea totală a investiţiei este de 284,157 lei (inclusiv TVA), din care: 
- cheltuieli eligibile (ajutor public nerambursabil) = 184,536  lei (inclusiv TVA) 
 - cheltuieli neeligibile (cofinanţare buget local) = 135,621 lei (inclusiv TVA) 
Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Coloneşti d-l Mîrzac Iancu Valentin ca reprezentant legal al 
proiectului "Amenajare grup sanitar la şcoala Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul Bacău". 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Coloneşti. 
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