ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea devizului general actualizat
al obiectivului de investiţie „Modernizare şi reabilitare DJ 401C,
km 21+500 – km 11+623 şi DJ 412, km 61+780 – km 55+535”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe şi Direc ției
Tehnice, înregistrat sub nr. 19899 din 26.11.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- contractul de finanțare nr. 284/21.07.2016 înregistrat sub numărul
10960/05.08.2016 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Călărași;
- contractul de lucrări nr. 18858/28.11.2017 încheiat între Consiliul Județean Călăra și
și Societatea DIMAR S.R.L.;
- prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d),
f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ARTICOL UNIC. – Se aprobă modificarea devizului general al obiectivului de
investiţie „Modernizare şi reabilitare DJ 401C, km 21+500 – km 11+623 şi DJ 412, km
61+780 – km 55+535”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 27 din
21.02.2019, valoarea totală a investiţiei, fiind: 24.010.753,32 lei (inclusiv TVA), din care
C + M: 21.044.322,33 lei (inclusiv TVA).”.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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