
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A NR.20 

privind modificarea art.1 și art.2  din H.C.L. nr.93/12.08.2019 privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți DALI pentru  obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și 

dotare corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea” 

 

Consiliul Local al orasului Isaccea, Judeţul Tulcea, întrunit astazi data de 27.02.2020, în şedinţă 

ordinară, legal constituita, fiind prezenţi un număr de 13 consilieri locali; 

          

Ținând cont de  proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului orașului Isaccea 

nr.21/20.02.2020, raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Achiziții, Mediu, PSI 

nr.2174/20.02.2020, adresa nr.1800/13.02.2020, avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile: 

-  Art.129, alin.2, lit.b și alin.4, lit.d din O.u.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru a documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

-  OUG. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.C.L. nr.28/14.03.2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții 

“”Reabilitare, modernizare și dotare corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin 

Brătescu Isaccea” modificată prin H.c.L. nr.150/10.11.2017 și H.C.L. nr.44/19.03.2018, 

HCL nr.93/12.08.2019; 

- O.U.G. nr.114/2018. 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

  

                                                 H O T Ã R Ã Ş T E : 

 

ART 1. Se aprobă modificarea art. 1 al H.C.L. nr.93/12.08.2019 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru  obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare 

și dotare corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea”, care va avea 

următorul conținut: 

 

” Art.1  – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI, ca urmare a 

încheierii contractului de execuție lucrări, la obiectivul de investiții “”Reabilitare, modernizare și 

dotare corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea”, finantat de la 

bugetul de stat, prin PNDL, conform devizului general actualizat,  parte integranta din prezenta 

hotărâre, după cum urmează: VALOAREA TOTALĂ: 1.188.598,93 lei, inclusiv TVA din care valoarea 

lucrărilor (C + M)este de  660.762,72 lei, inclusiv TVA.” 

 

ÎN LOC DE : 

 



” Art.1  – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI, ca urmare a 

încheierii contractului de execuție lucrări, la obiectivul de investiții “”Reabilitare, modernizare și 

dotare corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea”, finantat de la 

bugetul de stat, prin PNDL, conform devizului general actualizat,  parte integranta din prezenta 

hotărâre, după cum urmează: VALOAREA TOTALĂ: 1.080.873,04 lei, inclusiv TVA din care valoarea 

lucrărilor (C + M)este de  565.869,99 lei, inclusiv TVA;” 

 

 

ART 2 Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr.93/12.08.2019 privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenți DALI pentru  obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare 

corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea” , care va avea următorul 

conținut: 

 

” Art.2  Valoarea cheltuielilor neeligibile, reprezentând contravaloarea serviciilor de amenajarea 

a terenului, studii de specialitate, inclusiv DALI, expertize tehnice și audit energetic, asistență tehnică, 

consultanță, taxe pentru obținerea de avize, acorduri, organizarea procedurilor de achiziții, cheltuieli 

conexe organizării de șantier, comisioane, cote taxe, credite, cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

este de 183.846,47 lei și se va suporta din bugetul local al orașului Isaccea.” 

 

ÎN LOC DE : 

 

” Art.2  Valoarea cheltuielilor neeligibile, reprezentând contravaloarea serviciilor de amenajarea 

a terenului, studii de specialitate, inclusiv DALI, expertize tehnice și audit energetic, asistență tehnică, 

consultanță, taxe pentru obținerea de avize, acorduri, organizarea procedurilor de achiziții, cheltuieli 

conexe organizării de șantier, comisioane, cote taxe, credite, cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

este de 76.120,58 lei și se va suporta din bugetul local al orașului Isaccea.” 

 

 

ART 3. Celelelate prevederi ale HCL nr.93/12.08.2019 rămân neschimbate. 

 

ART 4.  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate pentru 

ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea. 

 

ART 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și şi 

publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Sectiunea Monitorul Oficial.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 13 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 13 

Nr.abtineri 0 

 

  
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL              SECRETAR GENERAL, 

           

                   BEIZAT EDIZ                                MORARU  LOREDANA  
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