
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

HorARARro **'{L ro, n
privind aprobarea asigurarii finantarii actua[zate de la bugetul local al comunei Baia de Cris a categoriilor de

cheltuieli care nu seTinanteazade la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia " Racorduri de canalizare

pentru canalizarea apelor menajere siLpurarea acestora pentru satele Baia.de Cris , Risca, Baldovin

Risculita aparlinind comunei Baia de cris Judetul Hunedoara"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIS JUDETUL HUNEDOARA

Avind in vedere:
- Referatul de aprobare nr.7312816.12.2019 a Primarului comunei Baia de cris prin care se propune

aprobarea asigurarii finantarii actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Cris a categoriilor de cheltuieli

care nu se finanGaza de la bugetul de stat prin fruot pentru investitia'Racorduri de canalizare pentru

canalizarea apelor menajere si epurarea acestora pentru satele Baia de Cris , Risca, Baldovin , Risculita

apartrnind comunei Baia de Cris iudetul Hunedoara"si proiectul de hotarare nr.7212019 privind aprobarea

asigurarii finantarii actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Cris a categoriilor de cheltuieli care nu se

rinanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia " Racorduri de canalizare pentru canalizarea

kt;i;;;"n"i"r" si epurarea acestora pentru satele Baia de Cris , Risca, Baldovin , Risculita apartinind

comunei Baia de Cris Judetul Hunedoara"
-Raporlulcompafiimentuluideresortnr,T4l2Sdin6'12,2019

avizul comisiei pentru agricultura , activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si

urbanism inregistrat sub nr. 7 4128 din 6" 1 2 2019
ln conformitate cu prevederile cu prevederile OUG nr.2812013 pentru aprobarea Programului National

de Dezvoltare Locala,cu modificarile si completarile ulterioare, ale ar1. 8 din Ordinul nr' 185112013 privind

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUGnr" 2812013 pentru

aprobarea pNDL cu modificarile si completaiile ulterioa.re , ,HG 90712016 privind etapele de elaborare si

continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice,oMDRApFE nr.35g4/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele

alocate acestora pentru finantarea PNDL pentru judetul Hunedoara in perioada 2017-2020, art'.44 din Legea

nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare, HotirArii Guvernului nr.

Zgl2OOg privind aprobarea con!inutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investiliilor publice,

precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii qi lucriri de

interventii, cu modificirile si completdrile ulterioare;- 
ln iemeiul prevederilor. rti. 129 alin.2lit.b,alin.4 lit.d,art,139 alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din ordonanta de

urgenti nr. 57 12019 privind Codul administrativ

'-- HOTARn$TE:

Art.1 - Se aprobd asrgurarea finantarii actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Crrs a

categoriilorde cheliuieli carJnu sefinanteazade la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia " Racorduri de

canalizare pentru canalizarea apelor menajere s_i epurarea acestora pentru satele Baia de Cris ' Risca,

Baldovin, Risculita apartinind comunei Baii de Cris Judetul Hunedoara" cLl suma de 201"426 lei dupa cum

urmeaza'"
- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii;

- studiile de teren;
- studiile specialitate;
- expertizele tehnice si/sau audit energetic;

- asistenta tehnica;
- consultanta;



-taxepentruobtinereadeavize/acorduri/autorizatii;
- orgt;;;;;;;;ceJuritor de achizitii ; active necorporale;

- cheltuieli conexe organizarii de santier ;

- comisioane'cote,taxe'costuri credite;

- cheft;iJi &;1;r'p|.onu tehnotogice, teste si.predare la beneficiar.

Art.2 - prezenta hotirare ," po"i" ."onGsta ,ontbrr l" gii 5s4r2oo4 ra Tribunalul Hunedoara ' in

termenul p.fY??t 
!fi,:??'"orunird prefecturui judelului Hunedoara, Primarului comunei Bara de cris

de

s
Et


