ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 51/2017

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL
la obiectivul "Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș,
județul Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar,
comuna Vetiș, județul Satu Mare"
Luând act de proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, în
calitate de iniţiator și de rapoartele compartimentului de specialitate al primăriei și al comisiei
de specialitate a consiliului local Vetiș,
Ţinând seama de prevederile art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico economice,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Luând în considerare prevederile HG 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii,
Luând act de adresa MDRAP nr. 89.737 din 19.07.2017 privind demersurile necesare în
vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de
finanțare în cadrul PNDL 2017-2020,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. d) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș întrunit în şedinţă ordinară azi 20.09.2017, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul "Înființare branșamente
de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare și înființare racorduri de
canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare", după cum
urmează : cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuieli pentru studiul de
fezabilitate, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice, asistenţa tehnică,
consultanţa, cheltuielile pentru taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, cheltuieli
pentru organizarea procedurilor de achiziţii, cheltuielile conexe organizării de şantier,
comisioane, cote, taxe, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar, după
cum urmează:
Înființare branșamente de apă la Oar :
72.535 lei, la care se adaugă TVA 19 %;
Înființare racroduri canalizare la Oar și Vetiș : 144.566 lei, la care se adaugă TVA 19%.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Vetiș.
Art. 3. Prezenta hotărâre abrogă HCL nr. 43/2017 şi se comunică primarului comunei Vetiș
și Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și se înaintează MDRAP București.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-12 , Nr. total al consilierilor absenţi- 3,Voturi pentru-12
Voturi împotrivă- 0 Abţineri-0

