
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

, HOTARARE
privind aprobarea asiguririi colinanririi obiectivului de investi{ie

,,Modernizare drumuri comunale in comun! Ghertresti, judetul Neamt"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI:

in temeiul prevederilor:
b) art.44 alin .(1) din Legea nr. 27312006, privind finanJele publice locale;
c) arl. 7 alin. (1) lit. a) O.U.G. 2812013 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare
Local6,
d) art. 5 lit. e), art. 6 alin. (4) $i art. 8 alin. (3) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare
a prevederilor OUG 2812013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local6, aprobate
prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificiri;

Lu6nd act de:
a)referatul de aprobare al primarului comunei Gheraesti, in calitatea sa de iniJiator, inregistrat sub
nr.3961121.05.2020 ;
b)raporh.rl compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gheraesti, inregishat sub nr. 3965 din 21.05.2020;
c)avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gheraesti;

Av6nd in vedere oportunitatea accesdrii de fonduri guvemamentale prin Programul National
de Dezvoltare Locali in cadrul Ministerului Dezvoltlrii Regionale gi Administratiei Publice,

in baza prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) si art.t96, alin (1) lit. a) din OUG w.5712019
privind Codul administrativ;

HOTARA$TE

Art.l - Se aprobA asigurarea cofinantdrii obiectivului de investilii ,,Modernizare drumuri
comunale in comuna Gheriesti, judetul Neamt" cu suma de 803.479,87 LEI cu TVA, pentru
plata unor cheltuieli care nu se finan1eaz6 prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru
ob{inerea gi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaliile de avizwe a lucrdrilor de
intervenJii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice qi/sau audit energetic,

asistenla tehnice, consultanl[, taxe pentru ob]inerea de avizelacorduri/autorizatii, organizarea
procedurilor de achizilii, active necorporale, cheltuieli conexe organiz[rii de gantier, comisioane,

cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste qi predare la beneficiar.

Art.2. Primarul comunei Gheraesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.3. Secretarul comunei Gheraesti comunicd prezerfia hotdrAre instituliilor qi persoanelor

interesate.
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Contrasem neazl
Secretar general

MaTcela PALANCEANU

Adonf4t, in sedinta din 27 mai 2O20 cl un numtrr de 15 voturi "Denlru" din totalul de l5 consilieri in functie


