
 CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 

JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 18/15.03.2019 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați  și cofinanțarea  investiției  „Rest de 

executat- Amenajarea clădire cabinete medicale în  comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”prin 

P.N.D.L. II  

 

 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă  ordinară  ; 

  Analizând expunerea de motive nr.1176/12.03.2019   a d-lui primar Banzea I. și raportul 

nr. 1177/12.03.2019 întocmit de către compartimentul contabilitate  

Având în vedere adresa nr. 34 / 12.03.2019  a S.C. ROLOPLAST  TEHNOCONSTRUCT 

S.R.L. 
   Luând în considerare dispozițiile O.U.G. nr.114/2018 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind  Codul fiscal  

  În baza  Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată  , art.36 , 

alin.4 ,lit.d  :Consiliul Local   aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; 
  În  temeiul art.45 ,alin.2 ,lit.d  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală ,republicată ,cu modificările și completările ulterioare :  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici actualizați ai  investiției  „ Rest de 

executat -Amenajarea clădire cabinete medicale în  comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ” prin 

P.N.D.L. II  conform Anexei nr.1  

Art.2 Se aprobă   cofinanțarea   de la bugetul local  a cheltuielilor neeligibile în sumă  de   

202.478   RON (cu TVA )  la   investiția  „ Rest de executat -Amenajarea clădire cabinete medicale în  

comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”.  

  Art.3  Se împuternicește primarul comunei  pentru a semna actul -adițional  prin care se 

modifică Contractul de execuție nr. 3939/10.08.2018 încheiat cu  S.C. ROLOPLAST  

TEHNOCONSTRUCT S.R.L.  prin majorarea valorii contractului  de la 757.923,8 RON  la  856.209,59 

RON. (fără T.V.A .) 

  Art.4 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotătărâre  . 

Art.5   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 

Dată astăzi  :15.03.2019  

  

  Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

  Ștefănescu Mihai                                                                    Secretar 

         Boboc Remus Eduard 

 Nr.consilieri prezenţi :12 

 Nr. Voturi  -   pentru  :12 

        -împotrivă :0 


