
JUDETULARGE$
coNSrLruL LOCAL COgEgTr

HoTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici gi Devizului General pentru

investitia "PROIECTARE $I EXECU'IIE GRUP SANITAR $COALA JUPANE$TI, SAT
JUPANE$TI, COMUNA CO$E$TI, JUDETUL ARGE$"

Consiliul Local Coqegti intrunit in gedinld extraordinard din data de 1g.07.2019.
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

Jindnd seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile ;i complet6rile ulterioare, se
menfioneazf, urmdtoarele avize, prevdzute de lege:

Ludnd act de:
- Hotdrdrea nt.907 din29 noiembrie 2016 (*actualizatd*) privind etapele de elaborare gi conlinutul-

cadru al documentaliilor tehnico-economice (in toate fazele de proiectare) aferente obiectivelor/proiectelor
de investilii finanfate din fonduri publice;

- LEGEA 5011991, actualizata. privind avtorizareaexecutarii lucrarilor de constructii;
- Legea nr. l0/1995, privind calitatea construcliilor gi regulamentul privind urmdrirea comportdrii in

exploatare, intervenfiile in timp qi postutilizarea constructiilor, aprobat prin HGR nr.766/1997.
Precum qi de:
a) expunerea de motive prezentatd de cdtre primarul comunei Cogeqti, in calitatea sa de inifiator,

inregistrat cu nr. 4513117.07.2019, prin care se susline necesitatea qi oportuniiatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivitdlii;

b) raportul de specialitate, inregistrat cu nr.4514117.07,2019, prin care se motiveazd,indrept Ei infapt, necesitatea Ei oportunitatea proiectului, constituind un aporrpentru de,zvoltarea colectivitdlii;
In temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. d), qi ale aft. 139 alin. (3) lii. e) privind

atributiile Consilului Local definite de Codul Administrativ aprobat de OUG 57lO3.O7.21lg

HOTARA$rE
Art. 1. - Se aprobd necesitatea qi oportunitatea investiliei "PROIECTARE $I EXECUTIE GRUP SANITAR
$COALA JUPANE$TI, SAT JUPANE$TI, COMTINA CO$E$TI, JUDETIJL ARGE$"
Att. 2. - Se aprobd Documentatia de avizarc a lucrdrilor de interven{ie, Devizul General (Anexa l),
Indicatori tehnico-economici (Anexa 2).
Art. 3. - Se aprobd proiectul tehnic ai detaliile de execulie pentru rcahzarea obiectivglui de investilii,,PROIECTARE 

$I EXECUTIE GRUP SANITAR $COALA JUPANE$I-I, SAI JUPANE$TI, C9MLTNA
co$E$Tr, JUDETUL ARGE$"

Art.4. -Se aprobl sumele necesare realizdrtr proiectului, conform devizului general.
Art. 5. - Aducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri se asigurd de ctitre primarul Comunei Cogegti, dl.

Pand Nicolae.
Art. 6' - Prezenta hotdr6re se comunicd, prin intermediul secretarului Comunei Cogegti, in termenul

prevdzut de lege, primarului Comunei Cogegti Ei prefectului judelului Arges qi se aduce la cunogtinla publica
prin afiqarea la sediul primdriei.
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PRIMARIA CO$E$TI
NR. 4514/1 7.07.2019

la proiectul de hotarare iniliat O. Or de fezabili
economici qi Devizului General pentru investilia,,PROIECTARE $I

$coALA,IUPANE$TI, SAT JUPANE$TI, COMUNA CO$E$'II, JU

Ludnd in considerare Hotdrdrea Guvernului m. 907/2016 privind
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a s

elaborare a devizului general pentru obiective de investilii qi lucriri de intervenlii.

Jindnd cont de prevederile art. 136, alin (g), lit. a) gi b) din ouc nr. 57
Administrativ, propun Consiliului Local cogeqti, aprobarea studiului de fozabili
economici qi Devizului General pentru investilia "PROIECTARE $I IEXEC

$COALA JUPANE$TI, SAT JUPANE$TI, COMUNA CO$E$TI, JUDIJTUL
Anexele I si 2, care fac parte integrantd din prezentahotdrdre.
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PRIMARIA CO$E$TI
NR. 4513/17.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrAre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Inclicatori

gi Devizului General pentru investilia "PROIECTARE $I EXECUTIII GRU
JUPANE$TI, SAT JUPANE$TI, COMUNA CO$E$TI, JIU

in conformitate cu dispozifiile ar:t. 45 alin.6 din Legea rr. 21512001,

locale, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, am iniliat proi

aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici gi Devizul

"PROIECTARE $I EXECUTIE GRUP SANITAR $COALA JUPAN

coMUNA CO$EgTr, JUDETUL ARGE$"

La inilierea proiectului de hotdrare am avut in vedere prevederile

noiembrie 2016 (*actualizatl*) privind etapele de elaborare qi conlinutul-cadru

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanfate din fonduri publ

Motivul pentru care propun aprobarea proiectului de hotdr6re este faLptul cd

sunt obligali sd foloseascl WC-ul din curte, un adevlrat focar de infeclie. in
qcoala nu o sI oblin5 autorizalie sanitard de funclionare de la Direclia de

Jindnd cont de aceste considerente, supun aprobdrii dumneavoastrd pro

aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici qi Devizului

''PROIECTARE $I EXECUTIE GRUP SANITAR $COALA JUIP

coMUNA co$E$TI, JUDETUL ARGE$", in conformitate cu prevederile art.

139 alin.l si art. 196 alin.1 lit. a din OUG 57105.07.2019 privind Codul Adrninist
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