
privind aprobarea asigurarii finantarii, ca urmare a

nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program
investitii ,, Reparatie capitala scoala Mihail
comuna Tiganasi, judetul lasi"'

Avand in vedere referatul intocmit de ca

262/20t5;
Avand in vedere expunerea de motive si

comuneiTiganasi,  judetul  lasi ;

Regionale si Adminsitratiei Publice, care face

Urgenta a Guvernului nr' 28 din L0.04.20L3 pen

Locala, in care este stipulate faptul ca ,,valoarea
obiectivului de investiti i se poate actualiza in condi

conformitate cu prevederile contractelor de servici

fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici

capitala si  ext indere pentru grupuri  sanitare in
judetul lasi;

privind alocarea sumei de 202 mii lei reprez

de construire pentru reparatie capitala, si extinder

Kogalniceanu, comuna Tiganasi,  judetul  lasi ;

dezvoltare Locala, Subprogramul "
rea I i za re/exti n d e re/ rea b i I ita re/ m od e r nizar e /
respectiv pentru obiectivul de investitie

Mihail Kogalniceanu, comuna Tiganasi, judetul lasi"

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227 din

ulterioare;
Avand in vedere prevederile Hotararii

- cadru al documentatiei aferente investiti i lor

elaborare a devizului general pentru obiective de

completarile ulterioare;

aprobarea Programului National de Dezvoltare

ROMANIA
CONSILruL LOCAL AL TIGANASI

ruDETULIASI
TEL / FAX:

02321299070;023

T A A R n r . 5
TVA, pentru categorile de cheltuieli care

National de Dezvoltare Locala, la obiectivul de

tniceanu in localitatea Mihail Kogalniceanu'

Consi l iu l  Localal Tiganasi, iudetul laSi;

compartimentul de specialitate inregistrat la nr.

de hotarare intocmite de catre Primarul

Tinand cont de comunicarea inregistrata la r.  5987 din 04.11.2015 a Ministerului  Dezvoltar i i

la prevederile art. 1"0, alin.6 din Ordonanta de

aprobarea Programului National de Dezvoltare

restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea

legii, in functie de evolutia indicilor de preturi, in

i incheiate";

Avand in vedere dispozitii le Hotararii nr. din 22.03.2013 pr iv ind aprobarea Studiului  de

finalizarea lucrarilor de executie, reparatie

la Scoala Mihai l  Kogalniceanu, comuna Tiganasi,

Avand in vedere Hotararea nr. 53 din 08 2074 a Consi l iu lui  local al  comuneiTiganasi
cheltuieli neeligibile privind executarea lucrarilor

pentru grupuri sanitare interioare la Scoala Mihail

Avand in vedere Contractul de finanta nr.  6656 din 12.1L.2014 pentru Programul de

satului  romanesc, domeniul  de

a unitatilor de invatamant preuniversitar,

capitala scoala Mihail Kogalniceanu in localitatea

L5 - Codul Fiscal, cu modificarile si completarile

lui nr. 28 din 2008 privind aprobarea continutului

e, precum si a structurii si metodologiei de

nvestiti i si lucrari de intreventii, cu modificarile si

Avand in vedere prevederile Ordonantei Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10.04.2013 pentru

a, precum si a Normelor metodologice de aplicare



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

ln baza avizelor favorabile ale comisiilor de
Tiganasi, judetul lasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 544 d
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.
administratia publicd locald, republicata, cu modificari

In temeiul  art .45, al in.1 si  art .  115, al in.
administratia publicd localS, republicata, cu

Art.l. Se aproba asigurarea finantarii,rest de
de 68.499 lei ,  din bugetul  local al  comuneiTiganasi,
de la bugetul de stat prin Programul National de
,, Reparatie capitala scoala Mihail Kogatn
Tiganasi, judetul lasi", conform anexei care face

Art.2. Secretarul comunei Tiganasi va asigura
si va comunica prezenta hotdrdre :
o Institutiei Prefectului - judelul tagi pentru exe
o Primarului  comuneiTiganasi;
o Compartimentului contabilitate.

Presedinte de sedinta,
Consilier,

#.ffi''sin
6$
Lt.,

H O T A R

1 din 2013 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si

din cadrul  Consi l iu lui  local al  comunei

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 ulterioare;

litera ,,b" din din Legea 215/2001 privind
si completarile ulterioare;

$ T E :

tat, ca urmare a modificarii TVA, in valoare
tru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza

Locala, la obiectivul de investiti i
in localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna
din prezenta hotarare.

blicitatea prezentei hotarari la sediul institutiei

controlului de legalitate;

Data astazi, 20 ianuarie 2016

Contrazemneaza conf . art. tL7 ,l i tera ,,a"
din Legea nr. 215 din 2001

Secre;ap
Starica Virgfl -TMarius

fv



Benef ic iar :  Comuna Tiganasi  '  jud.  las i

ACTT]ALTZAT DTIPA INCHEIEREA CO

privind cheltuielile de capital

Anexa la HCL nr. 5

ENERAL
DE ACHIZITIE PUBLICA SI MODIFICARE TVA 20%

realizlrii obiectivului de investi{ie :

din 20,01,2016

DEVIZ

Reparatie capitaltr gcoala Mihail Kogtrlniceanu, in Mihai t  Kogi ln iceanu, comuna f ig inapi '  judeful  lagi

Rest de executat ( inclusiv T.V.A. 20% )

Denumirea capitolelor 9i a
subcapitolelor
de cheltuiel i

TOTAL
Valoare

(inclusiv T.V.A

20"/o )

TOTAL
Valoare

inclusiv T.V.A.
din finanlare de la

TOTAL CAPITOL I

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 3



TOTAL CAPITOL 4

6
test€

TOTAL GENERAL

Moraru Elisabeta


