ROMANIA
JUDETUL HUNEDOAM
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

H.TARAREA

NRfi5- nols

privind aprobarea asigurariifinantarii actualizatJ-dela bugetul local al comunei Baia de Cris a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanleaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia "
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAIA DE CRIS, JUDETUL
HUNEDOARA,,

\-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIS JUDETUL HUNEDOARA
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.7412816.12.2019 a Primarului comunei Baia de Cris la proiectul de
hotatire privind aprobarea asigurarii finantarii actualizate de la bugetul local al comunei Baia de Cris a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru investitia
"Modernizare drumuri de interes local in comuna Baia de Cris,judetul Hunedoara"si proiectul de
hotarare nr.7312019 privind aprobarea asigurarii finantarii actualizate de la bugetul local al comunei
Baia de Cris a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru
investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Baia de Cris,judetul Hunedoara""
- Raportul compartimentului de resort nr.7 5128 din 6"'1 2.2019
- avizul comisiei pentru agricultura activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si
urbanism inregistrat sub nr. 75128 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 art. 8 din Ordinul nr.
185112013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
OUGnr. 2Bl2O13 pentru aprobarea PNDL cu modificarile si completarile ulterioare , ,HG 90712016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,OMDRAPFE nr.359412017 privind
aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNDL pentru
judetul Hunedoara in perioada 2017-2020, ar1..44 din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale, cu modificdrile gi completirile ulterioare, Hotir0rii Guvernului nr. 2812008 privind aprobareq
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investi{iilor publice, precum 9i a
structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii 9i lucrdri de
intervenlii, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
in temeiul prevederilor ar1.. 129 alin.2 lit.b,alin.4 lit.d,art.139 alin.1 si ar1.196 alin.1 lit.a din
Ordonanta de urgentd nr.5712019 privind Codul administrativ

HOTAnA$TE:
Art.1 - Se aprobd asigurarea finantarii de la bugetul local al comunei Baia de Cris a categoriilor de
cheltuieli care nu sefinanteazadela bugetul de stat prin PNDL pentru investitia Modernizare drumuri
de interes local in comuna Baia de Cris,judetul Hunedoara"cu suma de 224.242|ei dupa cum
urmeaza:
cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii;
studiile de teren;
studiile specialitate;
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expertizele tehnice silsau audit energetlc;
asistenta tehnica;
consultanta;
taxe pentru obtinerea de avizelacorduri/autorizatii;
organizarea procedurilor de achizitii , active necorporale;
cheltuieli conexe organizarii de santier
comisioane,cote,taxe,costuri credite;
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.
Art.2 - Prezenta hotdrAre se poate contesta conform Legii 55412004 la Tribunalul Hunedoara
tn termenul prevdzut de lege"
Art.3 - Prezenta se comunici Prefectuluijude{ului Hunedoara, Primarului comunei Baia de Cris
;
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PRESEDINTE DE SEDINTA
DAVID CARfNA-ELEONORA
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Prezenta hotdrAre a fost adoptatd ,prin vot deschis astfel:un numar a"
"abtineri"
de
-voturi"impotrivi si un numar de -

//

voturi "pentru",un numar

