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privind cofinantarea obiectivului de investitii
o'Extindere retea de alirnentare cu apa sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neannt"

cQN..gf=Iu_l_ Lgq ! AL co M u N E r GtBg-y-lvDEru L,NEAMS,_-..... _
In terneiul art.46 alin.(1)din l-egea administratiei publice locale m.2L5/2001,cu modificarile si

completarile, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National
de Dezvoltare Llcala, Ordinui w.185U201,3 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.28 /201"3 pentru aprobarea programului
National de Dezvoltare Locala, Ordinul nr.l99/20l4 privind modificarea si completarea Nornelor
metodologice petrtru punerea in apiicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.2gl2013
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare I-ocala,aprobate prin Ordinul vice-prim-ministrului
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr .LB1!A1f.,

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului u.2812O08 privind aprobarea cgntirutuilri
cadru ai documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice cu modificarile ulterioare,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii, tinand seama de prevederile l*gii t.21312006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare si analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico.economici
ai proiectului "Ertindere retea de alimentare cu apa sat Turfuresti, comuna Girov, judetul
Neamt"

Avand in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c),f),l) si m),art.6g a1in.(1) 1it.b),precumsi pe cele
ale art.128 din I-egea administratiei publice locale rr.21.51200l,cu modificaiile si compietarile ulterioare,
privind administratia publica locala

HOTARASTE

Art,1- se aproba finantarea proiectului "Extindere retea de alimentare u apa in
comuna Girov, iudetul Neamt" cu valoarea totala de 7,ogg.1g1 lei , in baza prggramului
National de Dezvoltare Locala instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.28l2O1 3.

Art'2 - Se aproba cofinantarea proiectului cu valoarea de 214.656 lei din valoarea
totala a proiectului, inclusive TVA.



Art.3 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul
Comunei Girov.

Art.4. Prezenta prin gdja secretaruiui Consiliului l-ocal Girov se comunica lnstitutiei
Prefectului Judetului Neamt in vederea exercitirii controlului de legalitate si blroului financiar -
contabil pentru lua!'e Ia cunostinta si aducere la indeplinire.
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