ROMANIA
ruDETUL BOTO9ANT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBARCENI

HOTARAREA nr.49
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie
prin Programul National de
Investitii,,Anghel Saligny" aprobat prin O.U.G. nr. 9 5 1202
1

a) prevederile

art. I29 alin. (1) din Ordonan{a de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
administrativ;
b) prevederile arr. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanla de urgentd
a Guvemului rr. 57 I 2019 privind Codul administrativ;
c) prevederile art. 10 din H.G. rr. 907 din 29 noiembrie 2016 privindt etapele de elaborare gi
continutul - cadru al documentaliilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finanlate din fonduri publice;
d) prevederile art. 6 din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 9512021pentru aprobarea Programului national de investilii "Anghel
Saligny", pentru categoriile de investitii prevdzute la art. 4 aIin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 9512021, aprobate prin ORDINUL nr. 1.333 din 2l septembrie 20l.1, publicat in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 9 10 din 22 septembrie 2021 ;

luind

act de:
Referatul de aprobare nr.206127 I0 2021 al primarului comunei Drtbarceni, la proiectul de
hotdrAre privind aprobarea aprobarea cererii de finanfare gi a devizului general estimativ al obiectir,ului de
investitie
o{ani" pentru programul
Nalional de Investitii,,Anghel Saligny";
b) Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 207127 l0 202I prezentat de Compartimentul
Achizitii publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Dobarceni la proiectul de hotdrdre
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de investilie
perntru Programul National
de Investilii,,Anghel Saligny";
c) raportul de avizare favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consriliului local al comunei
Dobarceni la proiectul de hotdrdre rtr. 46.127 l0 2021;
finind cont de:
a) Ordonanla de Urgen{d nr.951202I pentru aprobarea Programului Nalional de Investilii "Anghel

a)

Saligny,,;

b) Ordinul nr. I.321 din 20 septembrie 2l2lpentru aprobarea standardelor de cost aferente
obiectivelor de investifii prevdzute laarL.4 alin. (l) lit. a)-c) din Ordonan{a de urgentd a Guvernului nr.
9512021pentru aprobarea Programului national de investilii "Anghel Saligny";
c) Devizul general estimativ al obiectirului de investitie ,,Modernizare drumuri de interes local in
, prin Programul na{ional de investitii ,,AnghLel Saligny" aprobat prin
O.U.G. nr.9512021, intocmit de SC CONPROIECT AKY SRL;
d) prevederile art. 44 alin. (1) dinlegea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) qi alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgenld a Guvernuluinr.57l20l9 privind Codul administrativ,
CONSILIUL LOCAL AL COMTJNEI DOBARCE]\I
adopti prezenta hotirire.

Art. 1. Se aproba

cererea de finanlare qi devizul general estimativ pentru obiectilului de investitie

prin Programul National de
Investilii ,,Anghel Saligny", cu urmdtorii indicatori econonxcl:
Valoare
T.V.A.

firi

TVA

I Valoare cu TVA

conform anexei ru.

I la normele metodologice qi anexei nr. 2., c,are fac parteintegranta
din prezenta.
Se aprobd cofinantarea din tugetul ro*r'a
comrnei
o"u"?"",ri,
judelul Botoqani, a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteazS
de Ja bugetul de stat p in program,
in sumd de 317.730,00
lei inclusiv TVA.

Art' 2'

imp
qi
ep

nei Dobarceni, sd semneze toare actele necesare
pentm
finantare, sd semneze contractul
de finantare si toate
implementarea proiectului si decontarea
cheltuielilor

4 Primarul comunei Dobarceni prin aparatul de specialitate
va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotdrdri.
Art' 5' Prezenta hotirare se comunicd' in mod obligatoriu,
prin intermediul secretarului general al
comunei, in termenul prevdzat de lege.
- Instituliei prefectului ludetul Botosani,
pentru controlul legaritilii;
- Primarului comunei Dobarceni, judetul
Botosani:
Art'

Administratiei;
esate;

de

inte

sediul primariei precum si prin publicarea pe pagina
Contrasemneazd,
SecretaLr general
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