ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL VALEA URSULUI
HOTĂRÂREA
Nr. 41din 15.12.2020
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie Reabilitare Scoală
Gimnazială Chilii, sat Chilii, comuna Valea Ursului, Județul Neamț
Consiliul local al comunei Valea Ursului, Judetul Neamț;
Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administratiei Publice,
Având în vedere prevederile:
a) art.129 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
c) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală,
d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări;
Luând act de :
a) referatul de aprobare al primarului comunei Valea Ursului , în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.5291 din 11.12.2020;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Ursului, înregistrat sub nr. 5291 din 11.12.2020;
c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (2), lit.e), precum si art. 196 alin. (1) litera a)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,emite
prezenta ;
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare
Scoală Gimnazială Chilii, sat Chilii, comuna Valea Ursului, Județul Neamț”, cu suma
de 347.823.72 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul
PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile
de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă,
taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii,

active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri
credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Art.2. - Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de:
TOTAL GENERAL din care:
buget de stat

870,388.15
512,993.00

buget local

357,395.15

TOTAL GENERAL din care:
buget de stat-REST LUCRARI DE DECONTAT
buget local-REST LUCRARI DE DECONTAT

478.128,27
130,304.55
347.823.72

TOTAL GENERAL din care:
buget de stat- DECONTAT
buget local- DECONTAT

392.259.88
382.688.45
9,571.43

Art.3. - Secretarul comunei Valea Ursului
persoanelor interesate.
Președinte de ședință
Consilier Local
Constantin Roșu

comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi

Contrasemnează
Secretar general comuna
Ioan Zaharia

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 13
consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi

