
 

 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitii 

„Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț" 
 

finanţat de Guvernul României în cadrul Programului naţional de dezvoltare locala 
  
     Consiliul local al Comunei Bahna, judeţul Neamt, intrunit in sedinta ordinara din data de 
28.02.2019: 
     Cu respectarea prevederilor Legii 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 41 – 48 din Legea 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la investiţiile publice locale; 
      Examinând expunerea de motive ale Primarului Comunei Bahna din care rezultă necesitatea 
realizarii investitiei: „Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, 
Jud. Neamț ",  finanțat prin Programul naţional de dezvoltare locală ; 
     În baza: art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (2), lit. „d”, alin. (4), lit. „d”, alin. (2), lit. „a”, pct. 
10, 18,alin. (9) şi art. 45alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art. 1.Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire 
grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț”, conform Anexa 1 la 
prezenta hotarare. 
     Art. 2.Primarul şi serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art. 3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
 

 
                                             L.S 

 

 
 

           Avizat pentru legalitate 
        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 
Nr. 19  din  28.02.2019 

 



 

 
 
 

Anexa 1 
La H. C. L.  Bahna nr.19 din 28.02 2019   

 

Indicatori tehnico-economici investitie „Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă 
în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț” 

 

Valoarea totala a investitiei: 
 
 Valoare inclusiv TVA Bugetul de stat Bugetul local 
 LEI LEI LEI 
Total General 1 044 421,20 920.772,93 123.648,27 
C+M 925 208,04 892 212,93 32.995,11 
 

 

 

Principalele capacitati tehnice ale investitiei: 
Regim de inaltime             P 
Înălțime maxima la coama  6,85 metri 
Înălțime maxima la  streasina 3,20 metri 
Suprafața de teren      (St) 1153,00 mp 
Suprafața construită    (Sc) 388,50 mp 
Suprafață desfășurată (Sd) 388,50 mp 
 
 
 
 
 
 
Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
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