
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND: Actualizarea devizului general  și  a principalilor indicatori  tehnico economici aferenți Docum entației  de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și  modernizare Grădinița Călinești, 

județul T eleorman”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Călinești, județul  T eleorman nr. 
36/29.12.2016 

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 25.02.2017, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- expunerea de motive înregistrată sub nr. 29/24.02.2017; 
- raportul com partimentului  de specialitate, cu nr. 30/24.02.2017; 
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și com pletările 

ulterioare; 
- prevederile art. 5 din Anexa nr. 4, Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investi ții și lucrări de intervenție, din OUG nr. 28/2008, pentru aprobarea Program ului Național de Dezvoltare Locală, 
cu modificările și  completările ul terioare; 

- prevederile art. 11 din Ordinul nr. 1851/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevderilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 
dezvol tare locală, republicat, cu modificările și  completările ul terioare; 

- prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-econom ice aferente obiectivelor / proiectelor de investi ții finanțate din fonduri publice; 

- prevederile art. 291, alin. (1), li t. “b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal;  
- devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Grădinița Călinești, județul 

Teleorman”; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, “c” și “d”, alin. (4), lit. „d”, alin. (5), lit. “c” și alin. (6), lit. “a”, pc. 1, 

din Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ul terioare; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 

adm inistrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodări re comunală, protec Ńia mediului, servicii şi 
com erŃ, cu nr.de inregistrare 882/24.02.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de inregistrare 884/24.02.2017; 

- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a 
drepturilor cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 886/24.02.2017; 
 

În tem eiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5), (6) și (7) din 
Legea nr. 215/2001, a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se actualizează devizul general aferent Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 
obiectivul de investi ții “ Reabilitare și modernizare Grădinița Călinești, județul Teleorman”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Călinești , județul T eleorman nr. 36/29.12.2016, conform anexei nr. 1, parte integrantă a 
prezentei  hotărâri . 

Art.2. Se actualizează principalii indicatori tehnico economici aferenți Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție pentru obiectivul de investiții “Reabili tare și modernizare Grădinița Călinești , județul T eleorman”, conform 
devizului  actualizat, după cum urm ează : 

- Valoarea totală a investiției , inclusiv TVA: 480.416,09 lei  / 106.246,79 Euro (19.10.2016, 1 Euro = 4,5007 lei) 
- din care C+M, inclusiv TVA: 364.612,43 lei / 80.636,14 Euro 
- eșalonarea investiției (INV / C+M)(fără TVA):       



Anul  I – 162.340 lei  / 115.840 lei ; Anul II – 241.371 lei / 190.557 lei 
- durata de realizare a investi ției  (luni): 18 luni 
- capaci tăți în unități valorice :  
 

Nr. 
crt. 

Capacitățile în unități valorice Valoare 

6. Îm bunătăți rea calității  vieții  copiilor care frec ventează grădini ța 37 copii 

7. 
Îm bunătăți rea spațiilor destinate activităților de educație din cadrul  
insti tuției de învățământ 480.416,09 lei 

8. 
Îm bunătăți rea aspectului  interior și  exterior al  grădini ței  datorită 
lucrărilor de intervenție  

 
- capaci tăți în unități fizice : 
 

Nr. 
crt. Capacitățile în  unități fizice UM Valoare 

10. Reabilitare și m odernizare grădinița de copii 
Călinești 

Buc. 1 

11. Aria construi tă M p 261,00 
12. Aria desfășurată M p 261,00 
13. Aria utilă M p 213,89 
14. Număr de niveluri Nr. 1 
15. Topogan Buc. 2 
16. Balansoar 2 locuri Buc. 2 
17. Leagăn 2 locuri Buc. 2 
18. Carusel Buc. 1 

 
- suprafața desfășurată realizată (m p) : 261 mp 
- număr de beneficiari  direc ți: 37 copii 
- cost/m p (fără TVA): 1.546,79 lei/m p 
 
Art.3. Se aprobă participarea Comunei Călinești, județul Teleorm an la Program ul Național de Dezvoltare Locală 

(PNDL) cu obiectivul de investiții  “Reabilitare și modernizare Grădinița Călinești, județul Teleorman”. 
Art.4. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Comunei Călinești a categoriilor de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL. 
Art.5. Secretarul com unei va comunica prezentul proiect de hotarare Institutiei Prefectului Judetul Teleorm an, in 

vederea exercitarii controlului de legali tate, compartimentului financiar contabil , taxe şi impozi te, resurse umane, 
autorităŃilor în drept şi persoanelor îndreptăŃite. 
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