Judetul Teleorman
Consiliullocal al municipiului Turnu Magurele

PROIECT
Initiat: PRIMAR
Intocmit: serviciul dezvoltare locala ~i investitii

Prive~te:

HOTARARE
modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele
nr.118/30.08.2017

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele,judetul Teleorman,
A vand In vedere:
- referatul de aprobare
1 al primarului municipiului Tumu Magurele;
- raportul de fundamentare
al serviciului dezvoltare locala ~i investitii;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicata cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
prevederile O.D.O. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local a, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- prevederile O.U.O nr.93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national
de dezvoltare local a etapa a II-a ~i pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanra de urgenta a
Ouvemului nr. 6/2017pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, precum ~i pentru stabilirea
unor masuri privind realizarea investitii10r finantate din fonduri publice;
raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele;
- in conformitate cu prevederile art.129 alin.(I), alin.(2) lit."b" ~i alin.(4) lit."d" din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art.5 lit."ee", art. 139 alin.(l) ~i art. 196 alin.( I) lit."a" O.U.G nr.57/20 19 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOTARA~TE:
Art.I Hotanirea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele nr.118/30.08.2017 privind
aprobarea finantarii din bugetul local al municipiului Turnu Magurele a categoriilor de cheltuieli ce nu
se finanteaza prin Programul national de dezvoltare locala, pentru obiectivul de investitii " Consolidare
~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din municipiul Turnu Magurele",
se modi fica dupa cum urmeaza :
1. Articolul 1 se modi fica ~i va avea urmatorul cuprins:
"Art. I Se aproba finantarea din bugetullocal al municipiului Turnu Magurele a categoriilor de cheltuieli
ce nu se finanteaza prin Programu) national de dezvoltare locala, pentru obiectivul de investitii
Consolidare ~i reabilitare corp principal

~i

amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din municipiul Turnu

Magurele" , In valoare de 113.806,07 lei, inclusiv TVA".

Art.I1 La data adoptarii prezentei, prevederile Hotanlrii Consiliului Local al municipiului Turnu
Magurele nr.113119.08.2021 inceteaza aplicabilitatea.

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

Judetu\ Teleorman
Municipiul Turnu Magurele
Primar
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REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotadire privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turnu
Magurele nr.118/30.08.2017

Potrivit O.U.G nr.5712019 cu modificarile ~i completarile ulterioare, autoritatile administratiei
publice prin care se realizeaza autonomia local a sunt consiliile locale ca autoritati deliberative ~i primarii
ca autoritati executive. ConsUiile locale ~i primarii funqioneaza ca autoritati ale administratiei publice
locale ~i rezolva treburile publice, In conditiile legii.
Prin H.C.L. nr. 118/30.08.2017 s-a aprobat finantarea din bugetul local al municipiului Turnu
Magurele a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza prin Programul national de dezvoltare locala,
pentru obiectivul de investitii " Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara
Gradinita nr. 4 din municipiul Turnu Magurele" cu suma de 221.700 lei.
Avand in vedere intrarea in vigoare a O.U.G nr. 93/2021 privind instituirea unor mas uri pentru
derularea Programului national de dezvoltare locala etapa a II-a ~i pentru modificarea art. IV alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 612017 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative,
precum ~i pentru stabilirea unor mas uri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice, sumele
finantate din bugetul de stat pot fi majorate In vederea finalizarii obiectivului de investitii.
In consecinta, cheltuielile ce vor fi asigurate din bugetul local al municipiului Turnu Magurele
pentru obiectivul de investitii "Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara
Gradinita nr. 4 din municipiul Turnu Magurele" sunt in suma de I ] 3.806,07 lei inclusiv TVA.
Av§nd in vedere cele expuse mai sus, propun spre dezbatere ~i aprobare Consiliului local al
municipiului Turnu Magurele proiectul de hotanire In forma prezentata.

PRIMAR,
CUCLEA DANUT
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RAPORTDEFUNDAMENTARE

Prive~te:

Modificarea H.C.L. nr. 118 I 30.08.2017 privind aprobarea finanlarii din bugetullocal al
municipiului Turnu Magurele a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza prin Programul National
de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i
amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din municipiul Tumu Magurele".

Primaria municipiului Tumu Magurele a obtinut finantare de la bugetul de stat, prin
Programul National de Dezvoltare Locala, etapa II, pentru realizarea obiectivului de investitii
"Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curle interioarii Griidinila nr. 4 din
municipiul Turnu Miigurele,judelul Teleorman", fiind semnat in acest sens Contractul de finantare
nr. 4247 din 13 decembrie 2017.
Dupa realizarea proiectului tehnic ~i oblinerea tuturor avizelor ~i acordurilor cerute prin
Certificatul de Urbanism, au inceput lucrarile la acest obiectiv de investilii. Menlionam ca proiectul
tehnic a fost realizat respectl1nd-se concluziile ~i recomandarile Expertizei tehnice, efectuate in anul
2014.
In timpul executiei diferitelor faze ale lucrarilor, s-a constatat ca Expertiza Tehniea este
dep~ita, ~i constatarile ~i prevederile acesteia nu corespund eu realitatatea. De exemplu la
decopertarea peretilor c1adirii gradinitei, s-au constatat fisuri accentuate, la 45°, la pereti ~i
buiandrugi, fisuri care nu au fost observate la momentul intocmirii expertizei tehnice, sau care au fost
observate la expertizare dar s-au accentuat odata cu trecerea timpului ~i care puneau in perko 1
stabilitatea ~i rezistenta unitatii de inva!amant.
Tinind seama de acest lucru a fost actualizata expertiza tehnica, s-au emis noi solutii tehnice
pentru cre~terea stabilitatii ~i rezistentei c1adirii. Adaptarea solutiei de consolidare la situatia din teren
au condus la continuarea executiei lucrarilor ~i la suplimentarea de lucrari ~i de cantitati de materiale.
Au fost emise in acest sens, dispozitii de ~antier ~i antemasuratori de catre proiectant, iar
constructorul care executa lucrarile de consolidare ~i reabilitare la Gradinita nr. 4 din municipiul
Turnu Magurele a transmis oferta financiara pentru noua solutie tehnica.
Dupa schimbarea solutiei tehnice de consolidare din proiectul tehnie, prin actualizarea
expertizei tehnice, la acest obiectiv de investitii se vor executa luerari suplimentare, respeetiv
consolidarea fundatiilor, cama~uirea ~i tencuirea mecanizata a peretilor interiori ~i exteriori.
A vand in vedere adopt area solutiei de consolidare la situatia din teren, a fost neeesara
actualizarea indicatorilor tehnico economici, ca urmare a majorarii valorii investitiei.
Astfel, prin HCL nr. 112 din 19.08.2021 au fost aprobati noii indicatori tehnico - eeonomici
ai investitiei, in valoare de 1.218.437,10 lei, inclusiv TVA.
Pentru realizarea obiectivului de investitii "Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i
amenajare curle interioarii Griidinila nr. 4 din municipiul Turnu Miigurele", la acest moment,
finantarea de la bugetul de stat, prin Programul National de Dezvoltare LocaHi, etapa II, este de
660.470,00 lei.

In prezent, in confonnitate cu QUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL, cheltuielile eligibile
pentru obiectivul de investitii amintit, sunt in suma de 1.104.631,03 lei inclusiv TVA, iar cheltuielile
neeligibile sunt 444.161,03 lei inc1usiv TVA.
Avand in vedere intrarea in vigoare a QUG 93/2021, privind instituirea unor masuri pentru
derularea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa II, sumele finanlate din bugetul de stat,
pot fi majorate, in vederea finalizarii obiectivului de investitii.
Astfel, se va solicita majorare finanlarii de la bugetul de stat de la 660.470,00 lei inclusiv
TVA, la 1.104.631,03 lei inclusiv TV A, iar diferenta de 113.806,07 lei inclusiv TVA, va fi suportata
din bugetul local.
In consecinla, cheltuielile ee vor fi finanlate din bugetul local pentru obieetivul de investilii

"Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioari Gridinita nr. 4 din
municipiul Turnu Migurele", sunt in suma de 113.806,07 lei inclusiv TVA.
Avand in vedere cele menlionate, la data prezentei, HCL nr. 113 1 19.08.2021
aplicabilitatea.
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ineeteaza

Fala de cele expuse, in eonfonnitate eu prevederile legale in vigoare, propunem spre
dezbatere ~i aprobare proieetul de hotarare in fonna prezentata.

Sef Serviciu,
Mitrofan Mihaela

Intoemit,
Mehedintu Medi

