ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 11/2019
privind aprobarea actualizarii Devizului general dupa O.U.G. nr. 114/2018 pentru
investitia: „Infiintare cladire cabinete medicale individuale in comuna Rafaila,
judetul Vaslui”
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului in calitate de iniţiator precum şi raportul
compartimentului de resort;
în conformitate cu:
- prevederile art. 44 alin. (1) dinLegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala;
- prevederile art. 5 lit. e), art. 6 alin. (4) si art. 8 alin. (3) din Nomele metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de
Dezvoltare Locala, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 cu modificarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 863/2008 pribind aprobarea instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din HG nr. 28/2008;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b“ si alin. (4) lit. „d”, art. 45 alin. (1) şi
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba actualizarea Devizului general dupa O.U.G. nr. 114/2018 pentru
investitia: „Infiintare cladire cabinete medicale individuale in comuna Rafaila, judetul
Vaslui”, după cum urmează:
1. Valoarea totală a investiţiei (INV), inclusiv TVA: 955.167,32 lei, din care:
a) de la bugetul de stat cu TVA: 752.800,84 lei,
b) de la bugetul local cu TVA: 202.366,48 lei,
- din care:C+M (constructii + montaj) cu TVA: 676.324,07lei.
2. Lucrari executate si decontate total, inclusiv TVA (la data de 31.12.2018): 340.448,84 lei,
din care:
a) de la bugetul de stat : 332.198,14 lei,
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b) de la bugetul local : 8.250,70 lei.
3.Lucrari/cheltuieli totale de executat/decontat cu TVA: 614.718,48 lei, din care:
- de la bugetul de stat cu TVA: 420.602,70 lei,
- de la bugetul local cu TVA: 194.115,78 lei,
- din care : C+M (constructii + montaj) cu TVA - total :382.075,03 lei, din care:
a) de la bugetul de stat : 217.729,55 lei,
b) de la bugetul local : 164.345,48 lei.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rafaila,
judeţul Vaslui si compartimentul Buget, contabilitate, impozite si taxe.
Rafaila, 04 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bîrgau Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 04 februarie 2019.
Cu un număr de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in funcţtie.
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