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 H O T Ă R Â R E A 
Nr.  11 din  31 martie 2021 

privind  modificarea HCL nr 33/2020 referitoare la  aprobarea documentației tehnico-
economice  pentru obiectivul de investiții ,,Construire și dotare  Cămin Cultural, sat 

Călugăreni, comuna Dămienești, Județul Bacău,, 
 

                           Consiliul Local al comunei Dămienești, întrunit în sedinta extraordinară 
din  data de  31 martie 2021          

        Având în vedere: 
 proiectul de hotărâre nr.  913 din 10.03.2021 și referatul de aprobare nr. 915 din 

10.03.2021 întocmite de către primarul comunei Dămienești, privind necesitatea 
reabilitării așezămintelor culturale care sunt în interesul comunității locale. 

      Reținând prevederile: 
 art. 1 alin. (2), lit. d) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. d), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 

Programul national de construcții de interes public sau social a O.G. nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” – S.A., cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 12/2021 privind OUG nr. 95/2020 pentru modificarea  OUG nr. 25/2001 
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții; 

       Ținând cont de avizele consultative ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Dămienești. 

Analizând  HCL nr. 33/2020, respectiv avizul CNI nr. 4307 din data de 02 februarie 
2021. 

        Luând act de avizul de legalitate al secretarului general UAT, emis în conformitate cu 
prevederile art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

       În temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, PARTEA III-a ,,Administrația 
publică locală,, TITLUL V-,,Autoritățile publice locale,, CAPITOLUL IV-,,Primarul,, art.154, alin. 
5, art. 155, alin.1, lit.b) 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 
           
Art. 1. Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 33 din 31 octombrie 2020, astfel: se aprobă  noii 
indicatori tehnico-economici,  pentru obiectivul de investiții ,,Construire și dotare  Cămin 
Cultural, sat Călugăreni, comuna Dămienești, Județul Bacău ,, actualizați conform anexei nr. 
2 la prezenta hotărâre. 
Art. 2.  Restul prevederilor rămân în vigoare. 
Art. 3. (1) Prezenta Hotărâre se va comunica, în condițiile legii: 

 Instituției Prefectului Județului Bacău,   
 Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A,  
 altor persoanelor interesate 

                (2) Prevederile prezentei  hotărâri vor fi aduse la cunostintă publică prin afisare la 
sediu instituției și vor putea fi consultate pe site-ul institutiei la adresa: 
www.primariadamienesti.ro/MONITORUL OFICIAL/HOTĂRÂRILE  AUTORITĂTII DELIBERATIVE.  

Art. 4. (1) Hotărărea a fost adoptată cu votul majorității absolute  în conditiile art. 5 lit.cc), 
coroborat cu   prevederile art. 139 alin. (1) si (3) lit.g) cu un număr de 9  voturi pentru,  0  
voturi împotrivă , 0 abțineri. 

              (2) Au fost prezenți un număr de  9 consilieri, din totalul de 11 mandate. 

 
    
Presedinte de ședintă,                                                                 
Consilier local, 

CIOBANU Puiu 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general  UAT 

VERDE Matilda 
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Anexa  2  la Hotărârea  nr.  11  din 31 martie 2021 

 

INDICATORI  TEHNICO-ECONOMICI  AI OBIECTIVULUI  DE INVESTIȚIE 
 
Regim de înălțime = P   
 
Supr. construita propusă =421,84 mp  
 
Supraf. desfas propusă     = 421,84 mp 
 
     Lei  inclusiv TVA                                          Euro 
Valoarea totală a invetiției 3.518.377,70 726.877,47 

 
                      din care C+M 2.267.428,12 468.438,17 

 
Valoare finanțată prin 
Subprogramul C.N.I. 

2.951.831,08 609.832,06 

                        din care C+M 1.989.899,42 411.102,27 
 

Valoare finațată prin U.A.T. 
Dămienești (cheltuieli pentru 
servicii și lucrări finațate de 
U.A.T.) 

 
566.546,62 

 
117.045,41 

                            din care C+M 277.528,69 57.335,90 
 

La cursul BNR din 26.08.2020 de 1 euro= 4,8404lei 
 

 Cost unitar (exclusiv TVA) 
  Realizarea investiției 
  Euro/mp Acd 
Investiția de bază-cost 
unitar, (cap.4/aria desf) 

 1.078,072 

din care:   
Construcții și instalații 
(C+1) (Cap. 4.1/aria desf) 

 883,212 

 

       
Presedinte de ședintă,                                                                 
Consilier local, 

CIOBANU Puiu 

CONTRASEMNEAZĂ de LEGALITATE 

Secretar general  UAT 

VERDE Matilda 

 


