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HOTĂRÂREA NR. 54/2021
privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de
executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați aferente investitiei ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”
Consiliul Local al Comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 22
septembrie 2021,
Analizând Proiectul de hotărâre nr. 5924/ 14 .09.2021 și nr.5925/14 .09.2021 a primarului
comunei la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general
pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizați aferente investiției ,,Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna",
Având in vedere:
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Cernat;
- HCL nr. 25/27 iunie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, actualizarea
devizului general, aprobat prin HCL nr. 79/2017 și finanțarea investiției ”Reabilitare clădiri
școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”;
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.10 alin .(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului cadru al
documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
- prevederile OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 93/2021, privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din OUG nr.
6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice;
- Circulara MDRAPFE nr. 102902/27.08.2021, privind posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa
a II-a, de a solicita suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării
obiectivelor de investiții,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit e) din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizați, aferente investiției ,,Reabilitare
clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”, cuprinse in Anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat,
aferent investiției ”Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”, cuprinsă în Anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud.
Covasna” din bugetul local al Comunei Cernat, cu suma care nu este eligibila prin programul PNDL,
conform tabelului cuprins in Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se abrogă HCL nr. 25/27 iunie 2019, precum și orice alte dispoziții contrare.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul
Comunei Cernat, prin serviciile aparatului de specialitate.

Cernat la 22.09.2021
Președintele de ședință
Dimény-Haszmann Orsolya

Difuzarea:
1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local
1 ex.la domnul Primar
1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna
1 ex.la MDLPA
1 ex.la afişare

Contrasemnează
Secretar general
Kocsis Csilla Bea
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Nr.5924/14.09.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de
executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați aferente investitiei ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”
Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna
Analizând raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului cu privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de
executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
aferente investitiei ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna",
Având în vedere:
- HCL nr. 25/27 iunie 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, actualizarea
devizului general, aprobat prin HCL nr. 79/2017 și finanțarea investiției ”Reabilitare clădiri
școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”;
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.10 alin .(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului cadru al
documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
- prevederile OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OUG nr. 93/2021, privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din OUG nr.
6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice;
- Circulara MDRAPFE nr. 102902/27.08.2021, privind posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa
a II-a, de a solicita suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării
obiectivelor de investiții,
În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (3) lit e) din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizați, aferente investiției ,,Reabilitare
clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”, cuprinse in Anexa nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat,
aferent investiției ”Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”, cuprinsă în Anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud.
Covasna” din bugetul local al Comunei Cernat, cu suma care nu este eligibila prin programul PNDL,
conform tabelului cuprins in Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se abrogă HCL nr. 25/27 iunie 2019, precum și orice alte dispoziții contrare.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul
Comunei Cernat, prin serviciile aparatului de specialitate.
Cernat la 21.12.2020
Primar
Rákosi Árpád
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Nr.5925/14.09.2021
REFERAT DE APROBARE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizul
general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investitiei ,, Reabilitare clădiri școlare în
Comuna Cernat, jud. Covasna”

Comuna Cernat are un contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu MDLAP pentru
investiția ”Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna” prin care se va reabilita
Grădiniță și Școala Generală Vegh Antal în Cernat. Pentru buna funcționare a procesului de educare
și de învățămănt în localitate, este necesar crearea condițiilor optime pentru elevi căt și pentru cadrele
didactice.
Având în vedere prevederile OUG nr. 93/2021, privind instituirea unor măsuri pentru derularea
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din OUG
nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, respectiv Circulara MDRAPFE nr.
102902/27.08.2021, privind posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa a II-a, de a solicita suplimentarea
sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de investiții, propun aprobarea
aproba indicatorii tehnico-economici actualizați, aferente investiției și devizul general actualizat și
devizul general pentru lucrările rest de executat.
Din aceste considerente am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după deliberare să-l
aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței ordinare a consiliului
local din luna septembrie 2021.
Cernat la 14.09.2021
Primar
Rákosi Árpád
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Nr.5926/14.09.2021
R A P O R T DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea
cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente
investitiei ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”

Subsemnata Dezsi Reka consilier în compartimentul de resort în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre asupra proiectului de hotărâre privind
aprobarea devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea
cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investitiei ,,
Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”, am reținut că este întocmit în
conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.
Având in vedere:
- Ordonanța de urgență nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri
publice
- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
Având în vedere stadiul de realizare a obiectivului de investiții Reabilitare clădiri școlare în
Comuna Cernat, jud. Covasna”, finanțat prin PNDL, respectiv intarea în vigoare a OUG nr. 93/2021,
ordonanța prin care se acorda posibilitatea beneficiarilor, pentru obiective de investii pentru care
sumele alocate de la bugetul de stat nu sunt suficiente în vederea finalizării, de transmite o solicitare
de suplimatearea a contractelor de finanțare, se propune depunerea unei cereri în acest sens în termen
de maxim de 30 de zile de la intrare în vigoare.
Totodată, în concordonanța cu adresa MDRAPFE nr. 102902/27.08.2021, privind posibilitatea
beneficiarilor PNDL etapa a II-a, de a solicita suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în
vederea finalizării obiectivelor de investiții, cererea formulată în acest sens trebui să fie însoțită, printre
altele, de o HCL privind asigurarea a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează
de la bugetul de stat prin Program.
În urma actualizării indicatorii tehnico-economici, devizul general și devizul general pentru
lucrările rest de executat, aferent investiției, propun adoptarea proiectului de hotărâre.
În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în baza
prevederilor art. 136 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre
aprobare de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna septembrie 2021.

Cernat la 14.09.2021
Consilier la Compartimentul de contabilitate
Dezsi Reka-Maria
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Nr.6165/22.09.2021

AVIZ
asupra proiectului de hotărâre asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea
cofinanțării proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente
investitiei ,, Reabilitare clădiri școlare în Comuna Cernat, jud. Covasna”

Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului și
urbanism, protecția mediului și turism, la data de 22.09.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru
avizarea proiectului de hotărâre asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investitiei ,,Reabilitare clădiri școlare
în Comuna Cernat, jud. Covasna”.
În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al compartimentului
de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este întocmit în conformitate
cu prevederile legale, este necesar și oportun.
În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre aprobare de către
consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna septembrie 2021.

Cernat la 22.09.2021

Presedinte
Mágori István

Secretar
Lukács Tibor Attila

