ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA

H O T A R A RE
privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare in vederea
elaborarii proiectelor si studiilor necesare pentru
,, Reabilitare,
extindere si dotari Scoala generala Coca Antimiresti " comuna Vintila
Voda, judetul Buzau
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau,
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vintila Voda inregistrata
la nr. 3198/2009;
-raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 3199/2009
prin care se propune unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare
privind reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii Scoalii generale Coca
Antimiresti , comuna Vintila Voda, judetul Buzau ;
Avand in vedere ca exista oportunitatea accesarii de fonduri
nerambursabile in infrastructuri sociale, domeniul major de interventie 3.4 –
,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echipara infrastructurii
educationalepreunuiversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare
profesionala continua".
Tinand cont de prevederile Legii finantelor publice locale nr.
376/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand dispozitiile OUG nr. 34/2006 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art.38 alin 2 si art. 46 alin 2 din Legea nr. 215/2001 ,
privind administratia publica locala republicata cu modificarile
si completarile ulterioare;
H o t a r a s t e:
Art.1. Se aproba reabilitarea, extinderea si dotarea scolii Coca Antimiresti,
comuna Vintila Voda, judetul Buzau
Art.2. Se aproba elaborarea Expertizei Tehnice, Auditul Energetic, a
Documentatiei integrate : Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii
+ Studiul de Fezabilitate ( documentatia integrata contine in mod obligatoriu
Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, releveu complet, Analiza cost-beneficiu

si Studiu de umiditate ) a proiectului tehnic, PAC si detaliilor de executie,
precum si a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare,
extindere si dotari Scoala generala Coca Antimiresti " comuna Vintila Voda,
judetul Buzau si a contractarii acestora conform OUG nr. 34/2006 privind
achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare .
Art.3.Se aproba suportarea contravalorii expertizei tehnice, Auditului
energetic, a Documentatiei integrate :
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii + Studiul de fezabilitate .
Analiza cost –beneficiu si Studiu de umiditate a proiectului tehnic, a PAC si
detaliilor de executie, precum si a caietelor de sarcini din bugetul de venituri
si cheltuieli al comunei Vintuila Voda.
Art.4. Se imputerniceste primarul comunei pentru a adopta toate
masurile legale care sunt necesare pentru contractaerea documentatiei si
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vintila Voda, pentru
elaborarea documentatiei mentionate;
Art. 5 Cu ducerea la indepliniore a prezentei hotarari se incredinteaza
primarul si referentul contabil al primariei;
Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
institutiilor interesate
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu: 13 voturi ,,pentru”..................;. 0 voturi,,impotriva”................... ;
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