ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARAREA NR.41
DIN 04.08.2017
Privind aprobarea cofinantării din bugetul local a obiectivului de investiții ”Construire dispensar

medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău”
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 04.08.2017 in sedinta
extraordinară, potrivit art.39 alin (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere:
Adresa Direcției Generale de Dezvoltare Regională și Infrastructură ,Ministerul Dezvoltării Regionale nr.
89737/19.07.2017 înregistrată la primăria Cleja sub nr.4453/20.07./2017;
Referatul structurii de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 4746/01.08.2017, prin care se
propune aprobarea cofinanțării din bugetul local, conform devizului general întocmit de către S.C OMG CONSTRUCT SRL
IAȘI al obiectivului ”Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja,

județul Bacău”
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.4767/01.08.2017 prin care se arată necesitatea,
oportunitatea legalitatea si urgenta adoptarii unei hotarari privind aprobarea cofinantării din bugetul local ,cu suma
totală de 271.738,00 lei ,a obiectivului de investiții ”Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și

farmacie în comuna Cleja, județul Bacău”
prevederile art. 121 alin(1) ,alin(2) din Constituţia României, art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958, ratificată prin Legea 199/1997,
art.7 alin(2) din Codul Civil ,cu modificarilie şi completările ulterioare art 7 alin (13) din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională, Hotararii Guvernului 28/2008 privind aprobarea continutului cadrul al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiectivele de investitii si lucrari de investii Hotararii Guvernului 363/2010 privind standardele de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice OMDRAP nr. 1851/2013 privind normele metodologice ale
PNDL,art.20 si art.21 lit”m” din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006,modificată și completată ;-art. 19, alin. (1), lit.
a),art.20 alin(1) lit.„a” ,art.23 și art.41-46 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completările ulterioare art.10,art.21
alin(1),art.23, art. 36, alin (2), lit.”b”,alin(4) lit.”d” si alin. (6) lit. ”a”, pct.3 art.61,art.63 alin(4) lit.”a”, ,art.128 din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală,cu modificarile si completarile ulterioare, Lista obiectivelor de investitii
si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, pentru judetul Bacau, in
perioada 2017-2020, publicata pe site-ul MDRAPFE și raportul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Cleja nr.4938,4939,4940/04.08.2017
În temeiul dispozițiilor art.45 alin (2) lit.”a”, art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b)din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala ,republicată în anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE
Art.1.Se aprobă cofinațarea din bugetul local a obiectivului de investiții ”Construire dispensar medical
cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău”, conform referatului structurii de
resort, nr. 4746/01.08.2017, aprobat de către ordonatorul de credite, după cum urmează:
- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
= 195.160,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind studiile de teren
= 3.570,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind taxe pentru obtinrea de avize, acorduri
= 7.000,00 lei fara TVA
- Cheltuieli privind proiectarea si ingineria ( Studiu de fezabilitate)= 17.850,00 lei TVA inclus
- Expertize tehnice
= 4.760 lei lei TVA inclus
- Cheltuieli privind organizarea procedurilor de achizitie
= 2.380,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind consultanta
= 11.900,00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind asistenta tehnica
= 17.850, 00 lei TVA inclus
- Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul creditului ( cota aferenta ISC + C.S.C )
= 11.268,00 lei fara TVA
TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL : 271.738,00 LEI
CU TVA INCLUS
Art.2.Se mandatează primarul comunei şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului împreună cu autoritătile /instituţiile competente să facă demersurile
necesare în vederea derulării proiectului ,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
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Art.3 Primarul comunei Cleja, judetul Bacau si personalul aferent compartimentelor de resort/ Biroul
Financiar,contabil,achizitii … din cadrul aparatului de specialitate duc la indeplinire prevederile prezentei
hotarari cu respectarea normelor legale,care reglementeaza acest aspect.
Art.4 Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestaţie de cei interesaţi in condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completarile ulterioare.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului –judetul Bacau,primarului comunei Cleja si Biroului
financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja si va fi adusă la cunostinta publică
,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
CONSILIER
DOBOȘ GICĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA CLEJA
cons.jur. BLEOJU ELENA

14 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 14 ,consilieri in functie 15

2

