
                                                                           ROMANIA                                                      
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

H O T A R A R E 

Pentru modificarea si completarea HCL Plenita nr. 10 din 13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA 

GIMNAZIALA PLENITA-  Local 2 Scoala cu clasele I- IV Poiana 
 

Consiliul Local al comunei Plenita, judetul Dolj, intrunit in sedinta ordinara in data de 22.03.2018; 
Avand in vedere referatul inregistrat sub nr. 6425 din 13.03.2018 intocmit in baza Notificarii 

MDRAP din data de 26.02.2018, prin care se solicita modificarea si completarea HCL 10/2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI EXTINDERE 
SCOALA GIMNAZIALA PLENITA-  Local 2 Scoala cu clasele I- IV Poiana; 

In conformitate cu prevederile: 
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantelor publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala cu modificarile si completarile ulterioare;  
- O.UG. nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L. aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 

dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr 1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,   privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 

   Art.unic. Se aproba modificarea si completarea Anexei la HCL Plenita nr. 10 din 13.03.2017 privind 
aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „ REABILITARE SI EXTINDERE 
SCOALA GIMNAZIALA PLENITA-  Local 2 Scoala cu clasele I- IV Poiana”, in vederea includerii si 
finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala dupa cum urmeaza: 

“Indicatorii economici: 

Valoarea investitiei = 528628, 23 lei din care:  

- bugetul de stat = 457864,40 lei; 

- bugetul local     =  70763,83 lei, potrivit valorilor din Anexa 3 si Devizului general pe surse de 

finantare.  

 Indicatori hehnici: 

-  regim inaltime: parter; 

- Suprafata utila existent = 333,12 mp; 

- Suprafata utila propusa = 378,72 mp; 

- Suprafata construita existent = 406 mp; 

- Suprafata construita dupa extindere 466,76 mp; 

- inaltime utila (H util) = 2,60 – 3,64 m.” 
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