
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL 
Cod de înregistrare fiscală nr. 4326876

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ca urmare a finalizării procedurile de 
achiziţii pentru obiectivul de investiţie "Modernizare si dotare grădiniţă cu program normal, sat

Crucea, comuna Crucea , judeţul Suceava"

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive, înregistrată la nr. 903/08.03.2019 , prezentat de primarul comunei, 

Dorin Rusu ;
- raportul înregistrat la nr. 1489/ 04.04.2019 al compartimentului financiar-contabil al

primăriei, "
- raportul înregistrat la nr.1609/ 12.04.2019 al comisiei de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economico -  socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism;

- Contractul de finanţare nr. 317/29.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene înregistrat la Comuna Crucea sub nr. 621 din 22.01.2018;

- Devizul general actualizat conform OUG 114/2018 şi Instrucţiunea ANAP nr.2/2018 aprobat prin 
HCL nr.5/2019;

- Prevederile art. 12 alin.(4) şi (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d, alin.(6) lit.a pct.13, art.45 lit.e) şi a art. 115 alin.(l) 
lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi ca urmare finalizării procedurilor 

de achiziţii pentru obiectivul de investiţii: "Modernizare si dotare grădiniţă cu program normal, sat 
Crucea, comuna Crucea , judeţul Suceava", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

- Art.2. Primarul comunei Crucea, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Cu data publicării prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare acesteia, se abrogă.
Art.4. Secretarul comunei Crucea va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 

hotărâre şi o va aduce la cunoştinţă publică.

Contrasemnează: 
Secretarul comunei, 
Atănăsoaife Maria



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI 
Modernizare si dotare grădiniţă cu program normal, sat Crucea, 

comuna Crucea , judeţul Suceava " 
actualizaţi după finalizarea procedurilor de achiziţii

Anexa

TITULAR:
BENEFICIAR:
AMPLASAMENT:

Comuna Crucea, judeţul Suceava 

Comuna Crucea, judeţul Suceava

Terenul pe care se va amplasa grădiniţă cu program normal se află în 
intravilanul satului Crucea, comuna Crucea, judeţul Suceava

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

- Valoarea totală a investiţiei lei 1.685.253.16
din care construcţii-montaj (inclusiv TVA) lei -1.094.259,31

- Eşalonarea investiţiei INV/C+M
• Anul 1 lei

900.000. 00
700.000. 00

• Anul II lei
785.253.16
394.259,31

- Date tehnice ale investiţiei:
• Suprafaţă teren mp 1.115,00
• SC Grădiniţă existentă mp 360,00
• SC Grădiniţă propusă mp 95,00
• SC Grădiniţă rezultată mp 455,00
• SC alei si trotuare rezultate mp 290,00
• Spaţii verzi, activităţi în aer liber mp 370,00

- Durata de realizare a investiţiei
• Anul 1 f j luni 8
• Anul II u , luni 8

Primar 
Rusu Dorin

Referent 
Bâtcă luliana

Secretarul Comunei 
Atănăsoaie Maria


