ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI

HOTĂRÂRE
Nr. 7 din 21.05.2020

privind aprobarea Listei cuprinzând cantitățile de lucrări al obiectivului de investiții “ Lucrări asfaltare
acces Strada Panait Donici”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI ,JUDEŢUL NEAMŢ ;
Având in vedere:
Inițiativa Primarului comunei Valea Ursului, domnul Smeria Viorel , exprimata prin Referatul de
aprobare nr. 1869 din 08.05.2020 si a Raportului de specialitate înregistrat sub nr. 1868 din 08.05.2020 ,
întocmit de Referent specialitate Urbanism, Sing. Dudău Valentin Alexandru, prin care se propune
aprobarea Listei de cantități de lucrări , al obiectivului de investiții “ Lucrări de asfaltare acces segment
strada Panait Donici“;
Ținând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
În confomitate cu prevederile:
- art. 44 alin. (1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. 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 şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public ;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Valea Ursului ;
În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), şi alin. (4) lit. d), art. 139, art. 196 alin.
(1) lit. a) şi art. 197 alin. (l)-(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul
administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aproba Lista cuprinzând cantitățile de lucrări , la obiectivului de investiții ”Lucrări de
asfaltare acces segment strada Panait Donici”, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare , in
valoare totala de 39298,76lei inclusiv TVA, din care valoare fără TVA 33024,17 lei si 6274,59 Iei TVA
Art.2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul local.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Valea Ursului , domnul Smeria Viorel .
Art. 4 Secretarul general al imitații administrativ-teritoriale Valea Ursului judeţul Neamţ, va
comunica prezenta hotarare către autoritățile , instituțiile publice si persoanele interesate ,
potrivit prevederilor art. 243 alin.(l) liț.’V’, art 200 si ale art. 255 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 , privind Codul administrativ, astfel:
Instituţiei Prefectului - judeţului Neamţ - pentru controlul de legalitate
Primarului comunei Valea Ursului ; Compartimentului buget, contabilitate, încasare a impozitelor,
taxelor locale si amenzilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Ursului,
judeţul Neamţ; V a fi adusa la cunoştinţă publica prin afişare la sediul si pe site-ul instituţiei
www.comunavaleaursului.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Nazare Ioan

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general UAT
Zaharia Ioan

Prezenta hotarare s-a adoptat cu un număr de 13 voturi “pentru" 0 voturi “împotriva” si 0 “abțineri” ,
din totalul de 13 consilieri prezenţi.

