
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

                Nr.29 din 23.03.2021 

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici, pentru investiţia 

„FINALIZARE SALĂ DE SPORT, SAT ADJUDENI, COMUNA TĂMĂȘENI, 

JUDEȚUL NEAMȚ” 

 

Consiliul Local al comunei Tămășeni,întrunit în ședință în data de 23.03.2021, 

Având în vedere: 

− prevederile art. 1 alin. (2), lit. a) coroborat cu art. 2 alin. (1), lit. a), art. 6 și art. 13 din 

Anexa 3 Programul naţional de construcţii de interes public sau social a O.G. nr. 25/ 

2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

− prevederile art. 8 alin. (4) din O.G. nr. 25/ 2001 privind înfiinţarea Companiei 

Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare ; 

− prevederile art. 44 alin.(1), din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale. 

− prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice ; 

− prevederile HCL nr. 47 din 01.09.2020, privind aprobarea documentaţiei tehnice, 

faza,  DALI pentru investiţia „Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna 

Tămășeni, județul Neamț”; 

 Luând act de : 

− referatul   de aprobare nr. 2250 din 17.03.2020  prezentat de către primarul comunei 

Tămăşeni, în calitatea sa de iniţiator ; 

- referatul compartimentului de specialitate nr.2251din 17.03.2021 ; 

−  rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. f), ale art. 

139, ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;   

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE : 

 

 Art.1.Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnice, faza  DALI,  pentru obiectivul de 

investiţii „Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț” 

Art.2.Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Finalizare sală de sport, sat Adjudeni, comuna Tămășeni, județul Neamț”, conform anexelor 

la prezenta hotarare. 

Art. 3.Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă orice alte prevederi contrare. 

Art. 4.Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



Art.5. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului –jud. Neamț, 

Primarului com. Tămășeni, Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A. și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum si pe site-ul 

www.comunatamaseni.ro.     

     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIUS ANTONICĂ                                       Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 
            

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 29/23.03.2021 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 

 
Regim de inaltime = Parter + 1 Etaj Partial 

Suprafata utila  = 1422.00 mp  

Suprafata desfasurata propusa = 1551.00 mp 

 
 

 

 Valori inclusiv TVA Lei/Euro 

Valoarea totală a investiţiei (lei cu 
TVA)-„C.N.I.”si U.A.T. TAMASENI 

 

 

din care C+M 

6.883.815,57 lei / 1.422.275,94 euro 
 

  

4,689,002.54 lei / 968,802.18 euro 

Valoare finanţată prin C.N.I.–S.A.  

 

  

din care C+M 

6.412.734,51 lei / 1.324.945,15 euro 
  

4,362,004.84 lei / 901,240.67 euro 

Valoare cheltuieli pentru servicii  și 
lucrari  finanțate de U.A.T. TAMASENI                                                     

 

din care C+M 

 471,081.05 lei / 97,330.80 euro 

 

326,997.70 lei / 67,561.51 euro 

(la cursul BNR din 21.08.2020, de 1 euro = 4,8400 lei) 

 

Sursa de Finanțare:  Finanțarea se va realiza în condițiile legii de către Ministerul 
Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, din fondurile alocate anual din 
Bugetul de Stat şi de către beneficiar UAT TAMASENI, din bugetul local, respectiv 
din alte surse legal constituite.  

 
 
COST EURO/MP 

 

  Cost unitar (exclusiv TVA) 

construire cămin 

Euro/m2
Acd 

Investiţia de bază – cost unitar, 551.51 

din care:  

Construcţii şi instalaţii (C+I) 477.39 

 

  
 
 

 




