ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTARAREA
NR 53 DIN 31.07.2019
privind actualizarea cofinantarii de la bugetul local după încheierea contractelor de achizitie
în urma modificării Devizului general actualizat conform OUG nr. 114/2018 pentru investiția
„ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ”

Consiliul Local al comunei Moldoveni, judeţul Neamţ, ;
Având în vedere :
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 republicată pentru aprobarea programului Național de
Dezvoltare Locală precum și prevederile Normelor metodologice de aprobare pentru punerea în aplicare a
OUG nr. 28/2013;
Având în vedere art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
- referatul înaintat de compartimentul de achiziții publice,
- avizul favorabil a celor trei comisii de specialitate a Consiliului Local al comunei Moldoveni, judeţul
Neamţ,
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al
documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d, alin.(6) lit.a pct.13, art.45 lit.e) şi a art.115 alin.(1) lit.b din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă actualizarea cheltuielilor de cofinanțare pentru obiectivul de investiție „ÎNFIINŢARE
REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ” prin sustinerea
urmatoarelor cheltuieli, din bugetul local al Comunei Moldoveni, judetul Neamț, conform devizului general
anexat:
-

Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru construcții și instalații
Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cheltuieli diverse si neprevazute

= 11.910,00 lei TVA inclus
= 497.563,00 lei TVA inclus
= 24.867,00 lei fara TVA
= 53.431,00 lei TVA inclus

TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL:
TVA INCLUS

587.771,00 LEI CU

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

