
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IIBUCANI

PROIECT DE HOTiRARE

privind aprobarea DEvIzULUI DE LUCRiRI PARTIALE la Proiectu.l de
Investitii "GRiDINITA CU PROGRAM NORMAT CU 2 SaLI DE GRUPA - sat
Tibucani, €omuna Tibucani, judetul Neamt", pafte integranti din Proiectul
"privind Reforma Educaiie - Lot 6", inregistrat sub Nr. 80 din 5 noiembrie

202L

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, judetul Neamt;

Avend in vedere :

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr.2731 2006 privind flnanlele publice

locale;
- prevederile art. 3, lit."b", din ordonanla Guvernului Roman

N.71129.08.2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului
publlc ti privat de interes local, aprobatd prin Legea 3/2003;

in temeiul dispozitriilor art. 139 alin. (3), lit e), art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit, d)
din Ordonanta de Urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu

modiflc6rile gl complettrile ulterioare,

HOTiRiSTE:

- art 1. Se aprob; DEVIZUL DE LUCRiRI PIRTIALE la Proiectul de Investilii
.GRiDINITA CU PROGRAM NORMAL CU 2 SALI DE GRUPA - SAt TibUCANi,
comuna fibucani, judetul Neamt", parte integranti din Proiectul "privind
Reforma Educatiei - Lot 6", conform anexei, parte integrantS din prezenta
hotd16re.

Art.2. - Secretarul comunei va inainta 9i comunica prezenta hot5rere
autoritltilor 9i persoanelor interesate gi-o va aduce la cunogtinlA publicA prin afigaj la

sediu institutiei.

INITIATOR,
PRIMAR
foan RUSU

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Jn Coca Ambrose
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Anexa
la HCL Nr. _ din 26.11.2021

Consiliul Local al comuneiIBUCANI

DEVIZUL DE tUCRIRI PARTIALE Ia Proiectul de Investitii '.GRADINITA cU

PROGRAM NORMAI CU 2 SALI DE GRUPA - sat Tibucani, comuna Tibucani,
judetul Neamt'i parte integranti din Proiectul ..privind Reforma Educatiei

- Lot 6"

Nr.

crt.

DENUMIRE u.M. PRET

- lei -

PRET FINAL

- lei -
1. 9ipci 2,3 m3 1.600 4.000

2. Folie protectoare 6 valuri 280 I 1.680

3. Cuie, capse 200

TOTAL I4ATERIALE 5.880

4. Manoper6 + SchelS m2 11 3.740

TOTAL 9.620





ROMANIA

JUDETUL NEAMT
COMUNA TIBUCANI
PRIMAR
Nr, 7599 din 5 noiembrie 2021

REFERAT
de aprobare a Proi*tului dehot},rate privind ap,obarea DEWZL1LUI DE LUCRIRI ?AR|IALE

la Proiectul de Investitii "cRiDIIttIA cu pRocRAtt N1RMAL cu 2 siLI DE cRupi - l,at
.TibucanL @muna Tibucani, judelul tteamt", parb inbgrantC din prciqtul "privind Reforma

Educatie - Lot 6'i inregistrat sub Itr. 80 din 5 noiembrie 2O2l

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, judetul t{eam!;

Proiectul de hot516re propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe prevederile:

- art. 44, alin. (1) din Legea ff.2731 2006 privind finanlete publice locate;
- aft.3, llt."b", din Ordonanla Guvernului Roman nr.71l29.08,2002, privind organizarea

serviciilor publice de administrare a domeniului publlc Ai privat de interes local, aprobatt prin
Legea 3/2003;

Proiectul se justificS din urm5toarele considerente:
Acest Proiect de investitii, de la inceputul demartrii sale, s-a aflat 9i se afld si in prezent, in

coordonarea I\4inisterului Educatiei.
Din numeroasele discutii

acestui proiect si in cursul acestui
Lu6nd act gi de interesul

infrastruduri modern! precum si

dezvoltarea durabila a comunitatii;
Din toate aceste considerente gi avand in vedere faptul d, in cadrul acestui proiect de investilii,

avem si noi partea noastr5 de cofrnantare, amupreciat cd este imperios necesar, st utiliz5m din aceastt
parte, suma de 9,620 lei, pentru a conserva, dar mai ales, pentru a preintempina deteriorarea proiectului
de investilii demarat, respectiv, construclia,

Avend in vedere argumentele de fapt 9i de drept prezentate credem cE acest proiect de hotdr6re
este justificat, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art, 136 alin. (3) - (4) din Ordonanta de
Urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr. 57120!9 privind Codul Administrativ, am procedat, impreun5 cu
secretarul comunei, la nominalizarea Compartimentului Financiar-Contabilitate, Impozite 9i Taxe LOCale
care trebuie s; analizeze gi s5 intocmeascd raportul de specialitate, stabilind ca dat5 de depunere a
raportului ziua de 05.11. 2021, ora 15:00.

avute cu reprezentantii Ministerului Educaliei cu privire la continuarea
an, rEspunsul ministerului a fost negativ.
major al Comunei TIBUCANI, iudetul Neamt, pentru dezvoltarea unei
necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate publica, relevante pentru

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al
inaintat acest proiect de hottrere in vederea dezbaterii si
ActivitS!i E€onomico-Financiare".

Cu stimE,

comunei l-ibucani, judetul Neamt ctreia ii va fi
intocmirii avizului consultativ este "Comisia de

PRIMAR,
IOAN RUSU

/p. *l





-ruDqulr$i[-
COMPARTIMENT 

"FINANCIAR-CONTABILITATE, 
IMPOZITE 9I TAXE LOCALE"

Nr. 7622 din 5 noiembrie 2021

RAPORT

cu privire ta Proiectul de hotdrere pivind aprobarea DEUIZITLUI DE LUCRiRI
PARTIALE la Prciectul cle Investilii "GRIDINITA CU PROGMM \TORLIAL CU 2 ellr
DE GRUPi - sat Tibuani, comuna fibucani, jucteld lfeamfi pat@ inagrantd din

Proiectul "privind Refoma Educatie - Lot 6", inregistrat sub llr, 80 din 5 noiembrie
2027

MOISA NICULAI, referent in cadrul Compartimentului Financiarcontabilitate, Impozite
9i Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei llbucani, judelul
Neam!;

V5zand proiectul de hotBrere privind aprobarea DEUIZULUI DE LUCRfiRI PAR|ALE
la Proiectul de Investitii "GRiDINTIA cu PRoGMN4 NORMAL CU 2 SALI DE GRUPA - sat

Tibucani, comuna Tibucani, judetul Neamt", parte integrantE din Proiectul "privind Reforma
Educalie - Lot 6", inregistrat sub Nr. 80 din 5 noiembrie 2021, iniliat de domnul primar Ioan
Rusu, proiect insolit de Referatul de aprobare intocmit de domnul primar Ioan Rusu nr. 7599
din 5 noiembrie 2021, din care, cittm:

"Proiectul se justifici din urm5toarele considerente:
Acest Proiect de investitii, de la inceputul demarErii sale, s-a aflat si se aflt giin prezent,

in coordonarea Ministerului Educatiei,
Din numeroasele disculii avute cu reprezentantii 14inisterului Educaliei cu privire la

continuarea acestui proiect siin cursul acestui an, rEspunsul ministerului a fost negativ.
Luand act 9i de interesul major al Comunei TIBUCANI, judetul Neamt, pentru

dezvoltarea unei infrastructuri modern precum si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate
publica, relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii;

Din toate aceste considerente si avend in vedere faptul ci, ln cadrul acestui project de
investilii, avem 9i noi partea noastrE de cofinantare, am preciat cE este imperios necesar, si
utlliz5m din aceastE parte, suma de 9.620 lei, pentru a conserya, dar mai ales, pentru a
preintempina deteriorarea proiectului de investitii demarat, respectiv, construclia [...].

Analizand temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatSm cE solicitarea
Domnului Primar Rusu Ioan este legalS ti indrepGlit5, actualS 9i oportun6, intemeindu-se pe
prevederile:

- art. 44, alin. (1) din Legea ff.2731 2006 privind finanlele publice locate;
- art. 3, lit."b", dln Ordonanla Guvernului Roman nr,71129.08.2002/ privind

organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public al privat de interes
local, aprobati prin Legea 3/2003.
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