ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici
si aprobarea devizului general si a devizelor pe obiecte
ale obiectivului de investiție „INSTALATIE ILUMINAT NOCTURNĂ,
SUPRAFAȚA TEREN JOC STADION “ION COMȘA” AL MUNICIPIULUI CALARASI”
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 13.12.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe și Direcției Tehnice,
înregistrat sub nr. 20110 din 28.11.2019;
- Nota de constatare nr. 449/27.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr.
nr.20.052/27.11.2019, impreuna cu fisa tehnica a lampilor;
- devizul general actualizat al obiectivului de investiţii si a devizelor pe obiecte întocmite de:
societatea ELECTROCONSTRUCT DISTRIBUTIE EEG S.R.L., pentru insatalatii electrice, și de
societatea ELECTROUTIL ALISER SRL, pentru lucrari de constructii;
- prevederile Contractului de lucrări nr. 14890/60 din 02.09.2019;
- prevederile Contractului de lucrări nr. 14877/59 din 30.08.2019;
- prevederile Contractului de lucrări nr. 12497 din 18.07.2019;
- prevederile art. 7 alin. (6) 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 Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 268/2018 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiții „INSTALAȚIE ILUMINAT NOCTURNĂ
SUPRAFAŢA TEREN JOC STADION “ION COMŞA” AL MUNICIPIULUI CǍLǍRAŞI” – faza
Studiu de Fezabilitate (SF), cu modificările și 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, 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:
ARTICOL UNIC. – Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici, conform
devizului general și devizelor pe obiecte, ale obiectivului de investiție „INSTALATIE ILUMINAT
NOCTURNĂ, SUPRAFAȚA TEREN JOC STADION “ION COMȘA” AL MUNICIPIULUI
CALARASI”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 268 din 20.12.2018,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 101 din 29.05.2019, în valoare totală de
1.590.317,35 lei (la care se adaugă T.V.A.), din care C + M: 1.086.850,00 lei (la care se adaugă
T.V.A.), devize prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
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