
ROMANTA

JUDETUL NEAMT

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI GIROV

HoTARARE

NR.49 din 23.05.2019

privind actualizarea bugetului indicativ misura 0720 in urma aplicirii prevederilor o.u.G
114/2018 9i a cofinanlSrii pentru obiectivul de investilie:', MODERNIZARE DRUMURI LOCALE

IN COMUNA GIROV, JADETUL NEAMT "

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (l) din legea administraliei publice locale nr.21512001,
republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, avdnd in vedere prevederile:

a) art.36 alin.(l), alin.(2), Iit. ,,b" coroborate cu pi alin.(4) lit. "a" 9i "d" $i art.ll5 alin.(l)
lit."b"din Legea adminisraliei publice locale nr.2l512001. republicati, cu modificirile $i completarile
ulterioare;

b) art.44 alin.(1) din Legea nr.27312006, privind Finanlele Publice Locale;
c) prevederile O.U .G 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, privind instituirea unor

mdsuri in domeniul investitiilor publice gi a unor mlsuri fiscal bugetare, modificarea Si completarea
unor acte normative gi prorogarea unor termene;

d) art. 2 din OUG 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii
proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasci, finanlate din instrumente structurale ale
Uniuni i Europene alocate Romdniei ;

lu6nd act de:
a) expunerea de motive a primarului comunei GIROV, in calitatea sa de iniliator, inregistrat sub

nr. 6.836 din 20.05.2019;
b) raportul companimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei GiROV, inregistrat sub nr. 6.835 din 20.05.2019;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROV:

HOTIRA$TE

Art.l - Se aprobd actualizarea bugetului indicativ mlsura 0720 pentru obiectivul de investilie :

"Modernizprc drwnuri locak tn comuna Girov, judelul Nearzfi', conform devizului anexat.

Art.2 - Se aprobi asigurarea cofinanldrii obiectivului de investilii "Modemizare drumari locale in
comuna Girov, judzlul Neaml" cu suma de 38E.671'12 LEI cu TVA:

a) 66.656,53 lei cu TVA - cofinanlare iniliald.

b) 320.014,59 lei cu TVA - cofinanlare necesare urmare aplicirii O.U.G I l41201 8.

Art.3. Primarul comunei GIROV va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari:

GIROV comunici prezenta hot5r6re instituliilor gi persoanelor interesate.

CONTRASEMNEAZA
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Dascalu

Nr. lotal consilieri localiprezenti: 13

Nr. vofuri <<peDtru>>: 13

Nr. total

Nr. voturi

locali absenti: 2


