ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 19.07.2019
privind actualizarea după încheierea contractelor de achizitie a cofinantarii de la bugetul local
pentru obiectivul de investiţie
„Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satul Hociungi, comuna Moldoveni, județul Neamț”
Consiliul Local al Comunei Moldoveni, Judetul Neamt
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat in acest sens de d-l primar BIRJOVEANU MARCEL IOAN;
Avand in vedere prevederile art. 12 alin. 4 si 5 din Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
Avand in vedere art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice inregistrata la primaria
comunei Moldoveni sub nr. 200/2019;
Avand in vedere prevederile OUG 114 din 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,
Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială, modificată prin Instructiunea ANAP nr. 1/2019;
Avand in vedere contractul de lucrari – proiectare si executie nr. 2301 din 28.11.2018 / nr. 1738 din
28.11.2018.
Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de responsabilul cu achizițiile publice si inregistrat sub
nr. 2.153 din 15.07.2019;
Văzând avizul favorabil dat de cele trei comisii de specialitate ale Consiliului Local Moldoveni;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e” si „f”, alin. (6) lit. „a” pct. 2, 4, 14, art. 45
alin. (2) lit. „d” si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul Local al Comunei Moldoveni, judetul Neamț ,
HOTARASTE :
Art. 1 Se aprobă actualizarea cheltuielilor de cofinanțare pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de
alimentare cu apă și canalizare în satul Hociungi, comuna Moldoveni, județul Neamț” prin sustinerea urmatoarelor
cheltuieli, din bugetul local al Comunei Moldoveni, judetul Neamț, conform devizului general anexat:
- Cheltuieli pentru studii de teren
= 29.272,81 lei TVA inclus
- Cheltuieli privin taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii = 10.000,00 lei fara TVA
- Cheltuieli privind studiul de fezabilitate
= 83.300,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie
= 11.900,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind consultanta
= 23.800,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind asistenta tehnica
= 59.500,00 lei TVA inclus din care:
- Cheltuieli privind asistenta tehnica din partea proiectantului
= 5.950,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind dirigintia de santier
= 53.550,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli pentru construcții și instalații
= 78.540,74 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul creditului
= 59.471,00 lei fara TVA
TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL :

355.784,55 LEI CU TVA INCLUS

Art. 2 Primarul Comunei Moldoveni va duce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si pesoanelor interesate si o va publica prin
afisare la sediul Consiliului Local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Ioan CÂMPANU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

