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Notă de fundamentare

Secțiunea 1

Prezenta notă fundamentează propunerea Consiliului Teritorial, a
Colegiului Director, respectiv a Președintelui și Trezorierului Filialei....... în
ceea ce privește valoarea taxei pentru eliberarea dovezii de luare în
evidență a proiectului de arhitectură, pentru bugetul anului .....

A comentat [OS1]: Se va completa numele filialei

Secțiunea 2

Valoarea propusă de cei sus menționați este de .....lei.
Secțiunea 3

Valoarea propusă este are la bază următoarele costuri:
Costuri cu personalul angajat în valoare de .........lei/lună. Numărul de ore
alocate de personalul angajat pentru execuția acestui serviciu este în
medie de .........ore/lună.

A comentat [OS2]: Se va completa cu valoarea
propusă a dovezii.
A comentat [OS3]: Toate valorile de aici se vor
completa conform cu datele obținute în cadrul
INSTRUMENTULUI DE CALCUL.

Costuri cu forurile de conducere în valoare de .........lei/lună. Numărul de
ore alocate de membri ai forurilor de conducere pentru execuția acestui
serviciu este în medie de .........ore/lună
Costuri cu sediul în valoare de .........lei/lună. Costurile cu sediul conțin
cheltuieli precum ......... și reprezintă ...% din totalul cheltuielilor cu sediul.

A comentat [OS4]: Se va preciza tipul de cheltuieli.

Alte costuri în valoare de .........lei/lună. Aceste costuri conțin cheltuieli
precum .........

A comentat [OS5]: Se va preciza tipul de cheltuieli.

Cost propus de OAR Național pentru funcționarea sistemului informatic în
valoare de .........lei/dovadă. Acest cost este compus din: costuri pentru
dezvoltarea platformei (exclusiv funcționalități ce țin de procesul de
eliberare a dovezii) în proporție de 11% din cost; costuri pentru 1 resursă
angajată în proporție de 43% din cost; costuri pentru server în proporție de
41% din cost și costuri neprevăzute – 5%.
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Costul mediu pentru executarea serviciului de luare în evidență a
proiectelor de arhitectură este de .........lei/dovadă.
Costul Anual al Filialei cu implementarea acestui serviciu este în
valoare de .........lei/dovadă.
Secțiunea 4

Argumentarea valorii propuse.
Valoarea propusă este susținută de următoarele argumente:
.......................................................................................................................
Secțiunea 5

Note generale:
Valoarea taxei pentru eliberarea dovezii de luare în evidență a proiectului
de arhitectură se va analiza, prezenta anual, conform cu HCN .../......

A comentat [OS6]: De completat nr. HCN.

Valoarea taxei nu poate fi mai mare de 200lei, inclusiv costul pentru
SIOAR.
Se recomandă consultarea membrilor filialei înainte de adoptarea valorii
dovezii în Consiliile teritoriale.

Președinte,
......................

Trezorier,
.......................

Data: .................
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