
CONSILIUL LOCAL AL

02321299070:023
E-mail:

primaria_com_tiganas

privind aprobarea asigurarii finantarii, ca urmare a
nu se finanteaza de la bugetul de stat prin progra
<< Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna

Urgenta a Guvernului  nr.  2g din 10.04.2013 pentr
Locala, in care este stipulat faptul ca ,,valoarea

Consil iul localal

Avand in vedere referatul intocmit de
264/2016;

Avand in vedere expunerea de motive
comunei Tiganasi,  judetul  lasi ;

Tinand cont de comunicarea inregistrata la
Regionale si  Adminsi trat iei  publ ice, care face tr

obiectivului de investiti i se poate actualiza in conditi
conformitate cu prevederile contractelor de servicii

Avand in vedere dispozitii le Hotararii nr.
Tiganasi privind aprobarea noilor indicatori
Modernizare drumuri  pr in asfal tare in comuna T
in cadrul  proiectului ,  in suma de 5.373.720lei ;

Avand in vedere Hotararea nr. i.3 din O4.OZ.
alocarea sumei de 473.007 lei reprezentand cofina
cadrul  real izar i i  invest i t ie i  , ,Modernizare drumuri  pr i
incheierea contractuluide achizi t ie publ ica, in suma d

Avand in vedere Contractul de finantare
Locala, Subprogramul ,,Modernizarea
rea liza re/extindere/rea bi I ita re/moder nizar e / dru mu ri
cu prevederile legale in vigoare ca drumuri
comunale si /sau drumuri  publ ice in inter iorul  loca
<< Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna

Avand in vedere prevederile Legii
completar i le  u l ter ioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvern
- cadru al  documentat iei  aferente invest i t i i lor publ
elaborare a devizului general pentru obiective de i
completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederi le Ordonanteide
aprobarea Programului National de Dezvoltare Loca precum si  a Normelor metodologice de apl icare

ROMA

ruDETUL
TEL / FAX:

LINEI TIGANASI

R A A n r
TVA, pentru categorile de cheltuieli care

National de Dezvoltare, la obiectivul de investiti i
judetul lasi >>

Tiganasi, judelul lagi;

compartimentul de specialitate inregistrat la nr.

ectul de hotarare intocmite de catre primarul

6987 din 04.11.2015 a Ministerului  Dezvoltar i i
la prevederi le art .  10, al in.6 din Ordonanta de

aprobarea Programului  Nat ional de Dezvoltare
ui cheltuiel i lor necesare pentru f inal izarea

legii, in functie de evolutia indicilor de preturi, in
rari incheiate";
din 04.02.20L5 a Consi l iu lui  local al  comunei

rezultati din devizul general al investitiei <<
dupa incheierea contractului  de achizi t ie publ ica

a Consi l iu lui  local al  comunei Tiganasi pr iv ind
d in  bugetu l  loca la lcomune id in  bugetu l  loca l  in

asfaltare in comuna Tiganasi,,, actualizat, dupa
5.373.720lei ;

. tO45O/20t5 pentru programul de dezvolrare
satului  romanesc, domeniul de

publice clasificate si incadrate in conformitate
e, drumuri de interes local, respectiv drumuri

, respectiv pentru obiectivul de investitie
judetul lasi >>;

227 din 2015 - Codul Fiscal, cu modificarile si

i  nr.  28 din 2008 pr iv ind aprobarea cont inutului
precum si a structurii si metodologiei de
ii si lucrari de intreventii, cu modificarile si

nta a Guvernului  nr.  28 din 10.04.2013 pentru



a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul nr.
Administratiei publice;

In baza avizelor favorabile ale comisiilor
Tiganasi, judetul lasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 544
interes public;

Avand in vedere dispozitii le art. 6 din
decizionala in administratia publica locala;

Avand in vedere dispozitii le Legii nr. 24 din
modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.36, alin
administralia publicd locald, republicata, cu modificar

In temeiul art.45, alin.L si art. 1L5, ali
administratia publicd locald, republicata, cu modifica

Art.1. Se aproba asigurarea finantarii,rest r
local al comunei Tiganasi, ca urmare a modificarii
finanteaza de la bugetul de stat prin programul Na
<< Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna
parte din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul comunei Tiganasi va asigu
si va comunica prezenta hotdrdre :
o Institutiei Prefectului - judelul la$i pentru
o Primarului  comunei Tiganasi;
o Compart imentuluicontabi l i tate.

Presedinte de sedinta,
Consilier,

H O T A R

1 din 2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si

special i tate din cadrul  Consi l iu lui  local al  comunei

n 2001 cu privire la liberul acces la informatiile de

nr. 52 din 2003 cu privire la transparenta

cu privire la normele de tehnica legislativa, cu

litera ,,b" din Legea nr. 215 din 2001 privind
si completarile u lterioare;

1", fitera ,,b" din din Legea 2lS/20O1, privind
si completarile ulterioare;

$ T E :

executat,in valoare de 420.115 lei, din bugetul
TVA, pentru categoriile de cheltuieli care nu se

I de Dezvoltare Locala, la obiectivul de investiti i
judetul lasi>>, conform anexei care face

publicitatea prezentei hotarari la sediul institutiei

area controlului de legalitate;

Data astazi, 20 ianuarie 2016

Contrazemneaza conf. art. L!7,litera ,,a,,
din Legea nr. 215 din 2001

SecfgtFr,
Starica Virfil/ Marius
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Beneficiar: Comunl Tiganasi, jud. Iasi AnexalaHCLnr. I ain 20,01,20t6

GENERAL
ACTUALIZAT DUPA INCHEIEREA CONTRA DE ACHTZITTE PUBLTCA Sr MODTFTCARE TVA 20%

privind cheltuielile de ca necesare realizirii obiectivului de investitie :
,rModernizare drumuri prin re in comuna Tiganasi, judetul lasi"

obiectivului

Denumirea crpitolelor gi a
subcapitolelor
de cheltuieli



ul 6
t€ste

Intocmit,
Moraru Elisabetr


