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Raport de specialitate la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiție   

"Înființare creșă în comuna Miceşti, județul Argeș"  cuprins pentru finanțare în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locala 2017-2020 

 

        

La nivel national se deruleaza din anul 2013 Programul Nationala de Dezvoltare Locala, 

aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013. 

Responsabil si coordonator al acestui program este Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice. 

Prin contractul de finantare  nr. 58/08.01.2018,  U.A.T. Comuna Micești beneficiază de 

finanțare prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiție "Înființare creșă în comuna Miceşti, județul 

Argeș"  ,  cu suma de 232.165,91      Lei cu TVA. 

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013 si cu normele de aplicare, cheltuielile care 

nu sunt eligibile in cadrul proiectului si se suprta de beneficiar, trebuie aprobate prin Hotarare a 

Consiliului Local. 

Conform Ordinului MDRAP nr. 1851/2013, republicat , cu modificarile si si completarile 

ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a precederilor OU.G 

nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului National de Devoltare Locala, la art. 8, alin. 3 sunt 

prevazute " Categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli 

pentru obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor 

de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice si/sau  audit energetic, 

asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de  avize//acorduri/autorizatii, organizarea 

procedurilor de achizitii, active necorporale,  cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, 

taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar". 

Avand in vedere: 

- Contractul de finantare  nr. 58/08.01.2021  U.A.T. Comuna Micesti beneficiaza de finantare prin 

P.N.D.L. pentru obiectivul de investitie "Înființare creșă în comuna Miceşti, județul Argeș" 

-   prevederile art. 44 alin (1)   din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice; 



- prevederile O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, 

actualizata; 

- prevederile Ordinului MDRAP nr. 1851/2013, republicat , cu modificarile si si completarile 

ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a precederilor OU.G 

nr. 28/ 2013; 

     Raportat la prevederile art. 36, alin. (2) lit. B coroborat cu art. 115 alin (1) lit. B din Legea nr. 

215/2001, a administratiei publice locale, actualizata, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, propunem, spre analiza si aporbare Consiliului Local al Comunei Micesti proiectul de 

hotarare privind: 

1. Aprobarea pentru obiectivul de investitie "Înființare creșă în comuna Miceşti, județul Argeș"  

a  valorii cheltuielilor care se finanteaza de catre beneficiar la faza  de proiectare si executie, in suma 

totala  de   232.165,91      Lei, inclusiv TVA, defalcate astfel: 

-         Alei pietonale= 16.345,55 Lei 

-         Trotuar de siguranta perimetral= 6.203,32 Lei; 

-          Parcaj= 2.069,79 Lei; 

-           Loc de joaca= 23.170,30 Lei; 

-           Imprejmuire propusa= 48.592,73 Lei; 

-           Spatii verzi= 3.610,90 Lei; 

-            Studii de teren= 4.650,00 Lei; 

-            Plan topografic avizat OCPI= 2 200 Lei; 

-           Studiu de fezabilitate=  52.195,78 Lei; 

-           Organizarea procedurilor de achizitie=9.841,79 Lei; 

-            Consultanta= 18.828,93 Lei; 

-           Asistenta tehnica din partea proiectantului= 3.997,31 Lei; 

-           Diriginte de santier= 18.828,93 Lei; 

-            Comisioane, cote, taxe, costul creditului= 20.916,58 Lei; 

-             Cheltuieli pentru informare si publicitate= 714 lei; 

 

  

         Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectului de investiție  "Înființare creșă în comuna Miceşti, 

județul Argeș"    cuprins pentru finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-

2020. 

 

       

 

Întocmit 

Consilier  achiziții publice, 

Tudorache Ionut Sergiu 


