ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizarea
sistemului de iluminat public în comuna Bodești, județul Neamț”
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile:
a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115 alin.(1)
lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
c) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală,
d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări;
luând act de:
a) expunerea de motive a primarului comunei Bodesti, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrată sub nr. 1406 din 6.03.2017;
b)raportul Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Bodesti, înregistrat sub nr. 1407 din 6.03.2017;
c)raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bodesti;
Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI:
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Modernizarea sistemului
de iluminat public în comuna Bodești, județul Neamț”cu suma de 24.006,22 LEI cu TVA, pentru
plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru
obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de
intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea
procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane,
cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Art.2. Primarul comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.3. Secretarul comunei Bodesti comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.

Nr. 23 din 9.03.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru; 1 voturi contra; 1 abţineri.
La ședință au fost prezenți 10 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

