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                                                               HOTĂRÂREA NR. 58 
                                                                    DIN 29.11.2019  
   
PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI 
PENTRU INVESTIŢIA « REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE 
GRĂDINIȚA VOETIN» 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  
 
-având în vedere referatul de aprobare pentru prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru investiția « REABILITARE, 
MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN», inițiat de primarul comunei 
Sihlea; 
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru investiţia« REABILITARE, 
MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN»; 
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați 
pentru investiția « REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN»; 
- în temeiul 66, pct.20, art.71, alin.1, alin. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114 / 
2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene; 
- având în vedere solicitarea S.C. EUROSIM CONSTRUCT SRL, executant al lucrărilor la 
investiția« REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN» privind 
necesitatea actualizării restului de executat la obiectivul de investiție;    
- având în vedere contractul de finanțare nr. C0720EN00031524100654 din 30.12.2016, 
semnat de Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sihlea cu Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale- România pentru finanțarea obiectivului de investiții 
« REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN»;  
- având în vedere contractul de lucrări nr. 7333 din 17.09.2018 semnat de Unitatea 
Administrativ Teritorială comuna Sihlea cu SC EUROSIM CONSTRUCT SRL pentru execuția 
lucrărilor la obiectivul de investiții « REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE 
GRĂDINIȚA VOETIN»; 
-în baza art. 20, alin. 1, lit. « i «, art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006  privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
-în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit. “d”, art. 139, alin.3, lit. “a”, art.196, 
alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
 
 
 
 
 
 
  



 HOTĂRĂŞTE :  
 
ART.1 Se aprobă aprobă indicatorii tehnico- economici actualizați pentru investiţia 
« REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN»   cuprinzând deviz 
general estimativ al investiției, deviz general 2019 conform OUG 114/ 2018, borderou actualizare 
rest de executat 2019, în număr de 3( trei) file, conform anexei la prezenta hotărâre.  
ART. 2 Se aprobă valoarea investiției în suma de 700.435,08 lei reprezentând  totalul general al 
cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții « REABILITARE, MODERNIZARE, DOTĂRI 

ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN» inclusiv TVA, din care suma de 44.376,83 lei inclusiv TVA 
decontat anterior și suma de 559.931,87 lei inclusiv TVA, rest de realizat actualizat pentru anul 
2019. 
ART. 3  Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al comunei Sihlea a investiției « REABILITARE, 
MODERNIZARE, DOTĂRI ȘI ÎMPREJMUIRE GRĂDINIȚA VOETIN» cu suma de 14.342,02 lei  inclusiv 
TVA. 
 ART.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale- România, compartimentului contabilitate-cheltuieli, biroului achiziţii publice, investiţii 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului 
judeţului Vrancea şi aduse la cunostinţă publică prin grija   secretarului comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea.                             
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