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privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investilie:
"Modernizare drumuri de int€res local in Comuna Girov, jude(ul Neamt,,

Consiliul Local al comunei Girov intrunit in sedinta;

temeiul prevederilor ar!.3 alin.l din Cartea europeana a dutonomiei locale, adoptata la
strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.l99/1997, ,,prin autonomie licata se
intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administrdtiei publice locale de a solutiona
si de a gestiorn, in cadrul lwi, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o pafte
importanta a treburilor publice ";

In temeiul prevederile art.8 alin.3 din ordinul nr.lg51/2013 privind aprobarea normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor oUG nr.2gli013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, republicata; ale art.44 alin.(l) irnLegeat.ZT3/2006, privind
finanlele publice locale si ale HCL Cirov nr.24128.02.2019 privind actualizarea DJvizului Generaipentru
obiectivul de investilie: "Modernizare drumuri de interes local ln comuna Girov, judetul
Neam!"

Lu6nd act de:expunerea de motive al primarului comunei GIROV, in calitatea sa de iniliator, inregistrat
sub nr. 7.122 din 23.05.2019; referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei GIROV, inregistrat sub nr. 7.121 din 23.05.2019.

In conformitate cu prevederile art.36, al.(4), lit.a), art.45, alin.(2) lit.a) si ale art.1l5, al.(l),
lit.b) din Legea nr.2l5/2001, republicati cu modificirile si completiirile ulterioare privind
administralia publicd locald,

Hor;,RA$rE

Art.l - Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii "Modemizare drumuri
de interes local in comuna Girov, judetul Neamt" executant SC Danlin XXL SRL, dupa cum urmeaza:

Valoarea tolala actualizata a investitiei este de: 7.891.043,74 lei cu TVA din care:
- Valoare buget de stat: 7,664.39918 lei cu TVA;
- Valoare buget localz 226.644,46iei cu TVA.

Art.2. Primarul comunei Girov, prin biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de

specialitate va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;
Art.3. Prezenta se comunica Institutiei Prefectului Judetului Neamt in vederea exercitirii

controlului de legalitate, copartimentului UAT si biroului financiar - contabil pentru luare la
cunostinta si aducere la indeplinire.

Dascalu

Numarului consilierilor in functie 15.


