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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA ONCEŞTI 

PRIMAR 

 

PROIECT  DE  HOTARARE  NR. 8 

 

cu privire la aprobarea valorii estimate a lucrărilor pentru PROIECTUL ,,REFORMA 

EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două săli 

grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip” 

 

 

la ŞEDINŢA ORDINARĂ a C.L. din 31 IANUARIE 2020 

 

 

         Primarul Comunei Oncesti, judetul Bacau; 

         Având in vedere: 

         - Avizul favorabil nr. 740/13.01.2019 al Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, cu privire la  

documentația tehnico-economică a PROIECTULUI ,,REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN 

ROMÂNIA (PRET) – Grădinița cu program normal cu două săli grupă din sat Satu Nou, Comuna 

Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip”; 

         - Referatul înregistrat la nr. 32/27.01.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea aprobării valorii estimate a lucrărilor 

pentru Proiectul  ,,Grădinița cu program normal cu două săli grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, 

județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip”; 

         - Raportul inregistrat la nr. 33/27.01.2020, intocmit de viceprimarul Comunei, în care sunt 

explicate date generale despre documentația Proiectului,,Grădinița cu program normal cu două săli 

grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul Bacău, adaptare la teren proiect tip ip”; 

         - prevederile art. 2 și 3, pct. 6) și 7) și ale art. 7 din Anexa la Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5.819 din 

25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei 

bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile 

necesare acordării acestuia;       

         - prevederile art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 48/20.12.2019 privind aprobarea schimbării destinației 

imobilului în care a funcționat Şcoala Satu Nou, situat în localitatea Satu Nou, Comuna Oncești, 

județul Bacău, în vederea demolării corpului de clădire C1 și a construirii, pe terenul rămas liber,         

a unei grădinițe noi, cu spațiu de joacă pentru copii și teren de sport, cu finanțare prin POR 

10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 35, 36
 
și respectiv, 37

 
din 

30.01.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         In temeiul art. 136 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, propune urmatorul 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE: 

 

         Art. 1  - (1) Se aprobă valoarea estimată a lucrărilor în sarcina autorităților locale ale Comunei 

Oncești, pentru PROIECTUL ,,REFORMA EDUCAȚIEI TIMPURII ÎN ROMÂNIA (PRET) – 

Grădinița cu program normal cu două săli grupă din sat Satu Nou, Comuna Oncești, județul 

Bacău, adaptare la teren proiect tip ip”, respectiv: 

         -  TOTAL = 356.426,91 LEI, din care C + M = 253.763,64 LEI), inclusiv T.V.A. 
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         (2) În documentația tehnico-economică a Proiectului denumit la alin. (1) sunt prevăzute 

următoarele lucrări însarcina autorităților locale ale Comunei Oncești: echipamente centrală termică, 

împrejmuiri, alei pietonale și carosabile, branșamente – electric, inclusiv echipamente contorizate, 

platformă gunoi, remiza P.S.I., magazie lemne, emnajare teren în incintă – loc de joacă, teren de sport, 

parcare. 

 

         Art. 2 - Prezenta hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate, potrivit 

competențelor, primarului Comunei Oncești, Școlii Gimnaziale Oncești, precum și Instituției 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificării legalității.  

 

          Art. 3 - Primarul Comunei Oncești și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.      

 

 

 

        

             I  N I Ţ I A T O R,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                    PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL, 

      PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                   OPRIŞAN  CARMEN – ROCSANDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


