ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației rest de executat și a Devizului General
pentru obiectivul de investiții "Centru de Asistență Medico–Socială Vîlcelele”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședința ordinară din 23.12.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. 21321 din 16.12,2019;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Centrului de Asistență Medico–Socială Călărași nr. 1672 din 13.12.2019, înregistrată la
Consiliul Judeţean Călăraşi cu nr. 21181 din aceeași dată;
- Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 75/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Călărași nr. 68/2003 privind înființarea Centrului de Asisten ță Medico – Socială Călăra și și
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții;
- Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 66/2019 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul
public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Jude țean Călăra și, în administrarea Centrului de
Asistență Medico – Socială Călărași;
- Hotărârea Consiliului Jude țean Călăra și nr. 35/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Călărași nr. 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al Județului Călărași;
- prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan țele 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. b)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - (1) Se aprobă documentația rest de executat și Devizul General pentru obiectivul de investi ții
"Centru de Asistență Medico – Socială Vîlcelele”, în valoarea totală de 1.573.994,39 lei, la care se adaugă
T.V.A., din care C + M în valoare de 799.113,05 lei, la care se adaugă T.V.A..
(2) Datele de identificare ale obiectivului de investi ție sunt:
- Amplasament: Str. Călărașilor, nr. 450, sat Vîlcelele, Jude țul Călăraşi;
- Aria construită desfășurată și regim de înălțime:
- Corp clădire A (C1) – 813,35 m.p., regim P+M;
- Corp clădire B (C2) – 327,80 m.p., regim P+M;
- Durata estimată de realizare a investi ției: 12 luni.
Art. 2. - Direcția Tehnică şi Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Jude țului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta hotărâre celor interesa ți.
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