ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
Nr. 5 din 31.01.2019
privind modificarea HCL nr. 78 din 30.10.2017 privind cofinanțarea proiectului
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATUL HOCIUNGI,
COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ ”
Avand in vedere Raportul de specialitate întocmit de responsabilul cu achizițiile publice din cadrul
primăriei și a Devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție;
Avizul Comisiilor de specialitate a Consililui Local privind in totalitate proiect de hotarare
Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006, legea finantelor publice locale,
Conform art. 7 alin. (1) lit. ,,a,, din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice, nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice,
In temeiul art. 36 alin( 2) lit “b “ , alin. ( 4) lit “f” , alin (5) lit “a” pct. 9 . pct 14, art. 45 alin .(1) Si
(2) lit “e” coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Moldoveni, judetul Neamț ,
HOTARASTE :
Art. 1 Art. 1 din HCL nr. 78 din 30.10.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:
,Se aproba cofinantarea proiectul „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
Cheltuieli privind taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Cheltuieli privind studiul de fezabilitate
Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli privind consultanta
Cheltuieli privind asistenta tehnica
- Cheltuieli privind asistenta tehnica din partea proiectantului
- Cheltuieli privind dirigintia de santier
Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul
creditului ( cota aferenta ISC + C.S.C )

= 29.272,81 lei TVA inclus
= 10.000,00 lei fara TVA
= 83.300,00 lei TVA inclus
= 11.900,00 lei TVA inclus
= 23.800,00 lei TVA inclus
= 59.500,00 lei TVA inclus din care:
= 5.950,00 lei TVA inclus
= 53.550,00 lei TVA inclus
= 59.471,00 lei fara TVA

TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL : 277.243,81 LEI CU TVA INCLUS

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si pesoanelor interesate si o va
publica prin afisare la sediul Consiliului Local.
PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Ioan CÂMPANU
CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

