
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 H O T A R A R E 
 

Privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul 

«  Lucrari de renovare si reparatii la gradinita din sat Merii 

Petchi, Comuna Nuci, judetul Ilfov » 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci ; 

- Raportul compartimentului de specialitate , achizitii publice, intocmit in 

acest sens ; 

- Prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ; 

- Precederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- Caietul de sarcini pentru obiectivul «  Lucrari de renovare si reparatii la 

gradinita din satul Merii Petchi, comuna Nuci, judetul Ilfov ;  

- In temeiul art .129, alin.(1) si alin(2), lit.b), alin.(4), lit d) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

          H O T A R A S T E 
 

 

 Art.1 – Se aproba Caietul de sarcini pentru achizitia de « Lucrari de 

renovare si reparatii la gradinita din satul Merii Petchi, comuna Nuci, judetul 

Ilfov « , in conformitate cu Caietul de sarcini si devizul general anexate ; 

 Indicatori tehnico – economici : 

  

1. Valoarea totala a investitiei ( inclusiv TVA), din care : 130.958,31 lei 

2. Constructii montaj ( inclusiv TVA) 130.958,31  lei 

3. Durata de realizare a investitiei 6  luni 



Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional – arhitectural 

si tehnologic 

Denumirea 

obiectivului 

Lucrari de renovare si reparatii la gradinita din sat Merii 

Petchi, comuna Nuci, judetul Ilfov 

Beneficiar Primaria Nuci 

Amplasament Gradinita din sat Merii Petchi, comuna Nuci, judetul Ilfov 

Regim juridic Institutie aflata in administrarea comunei Nuci 

 

Art. 3 - Secretarul General al comunei Nuci va comunica prezenta hotarare 

Institutiei Prefectului Judetului Ilfov in vederea controlului de legalitate si o va 

afisa la loc vizibil.  

 

 

 

       

 

  Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează, 

         Secretar General , 

         Comuna Nuci 

         Sivu Angela 
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