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HOTARARE

NR. 2.. DtN .4.tr .:9.!...{! !{'

privind aprobarea asigurlrii colinan(trrii obiectivului de investi(ie
,,Extindere sistem de alimentare cu apa, sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt"

in temeiul prevederilor art. 46 alin. (l) din Legea Administraliei Publice Locale nr. 21512001.
republicatd. ale Ordonantei de Urgenta a Guvemului w. 2812013 privind aprobarea Programului
National de Dezvoltare Locala. Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr. 281201-1 pentru aprobarea
Programului national de Dezvoltare Locala, Ordinul m. 199/2014 privind modificarea si completarea
Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordinantei de Urgenta a Guvernului
nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, aprobate prin OrdinuJ vice-
prim-ministrului Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice nr 185/2013,

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvemului w. 2812O08 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice cu modificarile
ulterioare. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a deviului general pentm obiective de

investitii si lucrari de interventii, tinand seama de prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele
publice locale. cu modificarile si completarile ulterioare si analizand studiul de fezabilitate si indicatorii
tehnico economici ai proiectului ,.Extindere sistem de alimentare cu apa, sat Turturesti, comuna
Girov, judetul Neamt".

Luand in considerare prevederile Legli 227 / 2015, privind Noul Cod Fiscal. prin care se

modifica cota de 'fVA de lal4oh la 20o/o,

Avand in vedere prevederile art. 38 alin.(2) lit. c), f). l) si m). art. 68 alin. (l) lit. (b). precum
pe cele ale arl. 128 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 21512001. cu modificarile
completarile ulterioare, privind administratia publica locala,

luAnd act de:

a) expunerea de motive a primarului comunei Girov. in calitatea sa de iniliator. inregistrat sub
nr. 450 din I 5.01.2016:

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Girov. inregistrat sub nr. 449 din 15.01.20i6;

HOTARA$TE

Art.l - Se aprobl asigurarea cofinanldrii obiectir.ului de investilii ,,Extindere alimentarc cu
apa, sat Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt" cu suma de 223.865,24 RON cu TVA. pentru
plata unor cheltuieli care nu se finanleazf, prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru oblinerea qi

amenajarea terenului. studiile de fezabilitate/documentaliile de avizare a lucrdrilor de inten'entii.
studiile de teren. studiile de specialitate, expertizele tehnice gi/sau audit energetic. asistenta tehnica.
consultanff,. taxe pentru oblinerea de avizelacordrsAlartoizalii, otganizatea prccedurilor de achizitii.

SI

si



active necorporale, cheltuieli conexe orgalizdrii de gantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste $i predare la beneficiar.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Girovl
Art.3. Prezenta prin grija secretarului Consiliului Local Girov se comunica Institutiei Prefectului

Judetului Neamt in vederea exercitarii controlului de legalitate, biroului financiar-contabil pentru luare
la cunostinta si aducere la indeplinire, precum gi persoanelor interesate.

Conhasemneaza.
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