ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL
ALCOMUNEIMICFALĂU

HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului: "REABILITARE DISPENSARMEDICAL, CABINET
STOMATOLOGIC SI FARMACIE, COMUNA MICFALAU "

Consiliul local al comunei Micfalau,judetul Covasna
Intrunit şedinţa sa ordinară din luna ianuarie 2018
Avănd în vedere
Expunerea de motive prezentat de către primarul Comunei Micfalău, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat cu nr. 55 din 9.01. 2018, prin care se susţine necesitatea şi
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 29/9.01.2018 2018, prin care se motivează, în drept şi în fapt,
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivităţii;
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Micfalău,avizul
secretarului comunei
In conformitate cu art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985,ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi(4) lit d) , art 44,art 45 alin. (2)lit d şi ale art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE,
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului "REABILITARE DISPENSAR
MEDICAL, CABINET STOMATOLOGIC SI FARMACIE, COMUNA MICFALAU ",

..

denumit în continuare Proiect, depus în cadrul Program Naţional de Dezvoltare Rurală\

P.N.D.R LEADER ALUTUS,măsura Ml_6B_a_7.2 sesiunea 2018

- --

-------------------------------

Necesitatea şi oportunitatea

investiţiei propusă

a fi realizată

prin proiectul

"REABILITARE DISPENSAR MEDICAL, CABINET STOMATOLOGIC SI FARMACIE,
COMUNA MICFALAU",

se justifică prin faptul că această clădire care face obiectul

proiectului menţionat are o valoare considerabilă în funcţionarea vieţii sociale şi medicale
din comuna Micfalău, acesta fiind locaţia principală în care serviciile de medicină generală,
stomatologie şi farmacie sunt asigurate către populaţia locală. Această clădire se află într-o
stare avansată de degradare, aşa cum este prezentat în Documentaţia de Avizare a
Lucrărilor de Interventie,
aferente investitiei,
si
,
,
, necesită măsuri imediate de reabilitare.
În acest sens obiectivele investiţiei propuse prin prezentul proiect vizează următoarele:
1.

Reabilitare dispensar medical, cabinet stomatologic si farmacie, comuna Micfalău în

scopul asigurării accesului populaţiei locale la serviciile medicale
2.

Îmbunătăţirea

condiţiilor de viaţă a locuitorilor din comuna

Micfalău prin

modernizarea si punerea in funcţiune a dispensarului medical, cabinetului stomatologic si
a farmaciei
3.

Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de medicină generală şi de specialitate în

comuna Micfalău
Obiectivele propuse vor contribui la următoarele: în primul rând, fiecare locuitor al
comunei Micfalău şi în special grupurile

vulnerabile din comună (copii, persoane

vârstnice, rromi, pacienţi cu boli cronice) vor avea acces la aceste servicii într-o clădire
modernizată, în conformitate cu cerinţele de igienă ale secolului al XXI-lea. Totodată, prin
reabilitarea acestei clădiri se deschide oportunitatea lansării unor activităţi mult mai
accentuate în domeniul prevenţiei medicale. Toate acestea vor avea un impact social
favorabil, contribuind la îmbunătăţirea stării genera le de sănătate a locuitorilor comunei
Micfalău. Toate acestea sunt în concordanţă cu Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
Necesitatea investiţiei se justifică prin faptul că în momentul de faţă se află într-o stare
avansată de degradare, aşa cum este descris în DALI.
În acest fel se explică necesitatea şi oportunitatea investiţiei, care vine ca răspuns la nevoi
reale si
, bine conturate în cadrul cornunitătii
, locale.
Luând în considerare rolul şi funcţiile acestei clădiri în viaţa socială şi sanitară din
localitatea Micfalău, considerăm investiţia ca fiind una oportună.
Nu în ultimul rând necesitatea şi oportunitatea investiţiei este justificată şi prin "Planul
POTSA - Strategia de dezvoltare a judeţului Covasna 2015-2020" aprobată prin hotărârea
nr. 93/2015al Consiliului Judeţean Covasna.
În cadrul acestei strategii de dezvoltare de nivel judeţean, între programele şi proiectele
derulate de Consiliul Judeţean ce au prioritate în perioada 2014-2020 apare proiectul nr. 6
Reabilitarea dispensarelor medicale. Această strategie se bazează pe o amplă consultare

publică, fiind implicate în procesul de realizare al acesteia, ca şi formatori de opinie mai
multe sute de persoane din judeţul Covasna.
Art. 2. - Se aprobă implementarea proiectului "REABILITARE DISPENSAR
MEDICAL, CABINET STOMATOLOGIC SI FARMACIE, COMUNA MICFALAU ",
denumit în continuare Proiectul.
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. LEADER ALUTUS, aşa cum sunt prevăzute în Anexa nr. lla
prezenta hotărâre.
Art. 4. - Consiliul Local Micfalău se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la
data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Art. 5. - Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, dupa
caz, precum şi caracteristicile tehnice şi financiare ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa
nr. 1, la prezenta hotărâre.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite.
Art. 7. - Comuna Micfalău se obligă să asigure cofinanţarea proiectului, în
concordanţă cu cele prevăzute în anexa nr. lla prezenta Hotărâre.
Art. 8. - Se aprobă nominalizarea şi delegarea D-Iui primar, Demeter Ferenc în
relaţia cu AFIR în derularea proiectului, pe perioada realizarea acestuia.
Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Micfalău.
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
Consiliului Local al Comunei Micfalău, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei
Micfalău şi prefectului judeţului Covasna şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la
sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a Comunei Micfalău.

Preşedintele de şedinţă
Nagy Emeric Alexandru

Contrasernnează,
ecretarul Comunei Micfalău

~h
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Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA
nr
din
2018
privind implementarea proiectului: "REABILITARE DISPENSAR MEDICAL, CABINET
STOMATOLOGIC SI FARMACIE, COMUNA MICFALAU"

CARACTERISTICI TEHNICE ŞI FINANCIARE,
NUMĂRUL LOCUITORILOR SI
~ OPERATORII
ECONOMICI DESERVITI~

privind proiectul REABILITARE DISPENSAR MEDICAL,
CABINET STOMATOLOGIC SI FARMACIE, COMUNA
MICFALAU

Titular: Comuna Micfalău
Beneficiar: Comuna Micfalău

Amplasament: Comuna Micfalău, nr. 165, judeţul Covasna
- Valoare totală investiţie cu TVA
o din care C+M
Suprafaţa terenului
- Suprafaţa construită
Denumire
Existent

-

-

=
=
=

1.038.612,12
832.464,0153
1.905 mp.
Reabilitare Clădire

Aria construită
205.00 mp
parter + curte int.
acop. +scară
acoperită
Aria construită
29.75 mp
subsol
Suprafaţa construită desfăşurată

Rezultat
205.00 m2+44.95 m2

29.75 mp

Reabilitare Clădire

-

Denumire

Existent

Rezultat

Aria construită
parter + curte int.
acop. +scară
acoperită

205.00 mp

Aria construită
subsol
Aria desfăşurată

29.75 mp

29.75 mp

-

234.75 mp

29.75 mp

249.95 mp

205.00+44,95 mp

Categoria şi clasa de importanţă:

Categoria de importanţă "O" - construcţie de importanţă redusă, cu funcţiuni cu grad de
risc scăzut, la care neasigurarea nivelurilor de calitate afectează un număr redus de
oameni
Regim de înălţime: subsol parţial şi parter
Valoarea de inventar 218101 lei, conform inventar anual al comunei din 31.12.2017
P.O.T existent/propus

= 31,28%

C.U.T. existent/propus = 0,31

,.

Zona cu funcţiune

dominantă:

instituţii publice şi servicii

Utilizări funcţionale permise: funcţiuni publice administrative, cultura, Învăţământ,
sănătate, servicii profesionale, dotări de cult, locuinţe individuale, servicii comerciale, zone
verzi, se admit schimbări funcţionale compatibile cu caracterul zonei.
Condiţii de amplasare:

se vor respecta aliniamentele existente determinate de vecinătăţi

Reglementări: se vor Întreprinde lucrări de reabilitare a clădirii dispensarului În
conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională. Lucrările vor respecta prevederile
codului civil privind relaţiile cu parcelele vecine.
Număr locuitori

deserviţi

Număr operatori

=

economici

Caracteristici

1805
deserviţi,

inclusiv

instituţii

locale

= 26

financiare - Buget indicativ defalcat

pe cheltuieli eligibile şi neeligibile, şi surse de
finantare
,
Curs Euro / RON 4.6278 din data de 15.01.2018

LEI

EURO

1038613

224429

Valoare Eligibilă

801609

173216

Valoare Neeligibilă
compusă din valoarea TVA
aferentă cheltuielilor
eligibile şi neeligibile şi
cheltuielile neeligibile

237004

51.213

Ajutor public
nerambursabil

721.446

155.894

Cofinanţare Autofinanţare, 10% din
valoarea totală eligibilă proiect generator de venit

80.162,75

17.322

Valoare totală
TVA

inclusiv

-

--

-------------

Buget Indicativ·

HG 907/2016

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AGEN IA PENTRU FINAN AREA INVESTI flLOR RURALE

Curs EURO 14.6278

Denumirea

Măsura
caplfolelor

Oala intocmirii devizului
general din SF/DALI

115/01/20181

Total

de cheltuieli

1

o

EURO
4
16,863

o
16,863

o
o
6,122
12,348
497
497

.1 StudiI
3. ţ.'1 SludÎi de teren
3.1.2, Raporl privind impactul asupra mediului
3.1 ,3.,/\lle studii specifice
.2 Documentatii-suport

2550

o

6122
14,898
497

o
o
o

şi cheltuieli penlru obtinerea de avize, acorduri şi

ulorÎza{1I3.3 Expertizare tehnlcă

216
821

.4 Certifica rea psrforman ei ener etice
3.5.1. Temă de Reoiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.~. Stadiu de fezabllitaterdocumenfaţle
general

o

3,699

.5 Prolectare

216
821
3,699

o
o
de avizare a lucrărilor de interventii şi de z

2.269

2.269

3.5.4. pocumentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

o

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectlllui tehnic şi a detaliilor de executie

350

350

3.5,6. Proiect tehnlc şi detalii de executie
.6 OJgaOizarea procedurilor de

1,729

chlzitie 3.7 Consultanţă
3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de inveslitîi
3.7.2. AUdilul financilir
.

o

4,535
4,535

.8 Asistentii tehnică
3.8.1. Asistentii tehnlcă din partea PJolectanl\llul
3.8.1.1. pa/perioada de executie a lucrărilor
3.8.1.2. pelltrv participarea proiactantlliui la fazele lnctuse tn programul de contr I al
lucrărilor de executie. avizat de către Tnspectoratur de Stat in Constructii

o
o

3,401

o

3.8.2. Dir}gentie de şantier
erlflcare Tncadrare cheJfuieli capitolul 3

o
2,116
133.816
126.034

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesită montaj
.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care nu necesită montaj şi
chipamente de transport

7631

.5 Dotări

2.116

CheltueB C.p. 3 •• lncadfesz4

-'.'

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitla de bază- total, din care:'
.1 Constructii şi instalatii
4.2 Montaj umaje, echipamente tehnologice şi functionale

1,285
1,285

In

o

/inJilada 10~

133.816
126,034

o
7,631

o
151

151

o
.1 Organizare de şantier
5.1.1 Lucrări de constructii şi instala(ii aferente organizării de şantier

4.067

13,143

2.858

o

2,143

17,210
2,858
2,143

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului
.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobănzile aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de constructii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism şi
entru autorizarea lucrărilor de construc ii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizatia de construire/desfiinţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
.4 Cheltuieli pentru informare şi publicltate

LEI
EURO
~-------------------V-A-L~O~A-R~E-T-O~T~A~L~Ă----------------------+---1,-0-38-,6--131---2-24-,-42-91--------1
L-

.

VALOARE EUGIBILĂ
VA_L_O_A_R
__E_N_E_E_L_IG_I_BI_L_Ă

J-.

801,609
173,216
2~3~7~,0~0~451,213

51,213

51,213

recent avans sctlcltat ca procent din ajutorul public norambursabil
________________

.

.__ ~

44.90230541. Suma avans mai nucă de
-L 50% dm 8JLli0ruipublic

