
CONSILIUL LOCAL AL

02321299070:02

pnmana com

privind aprobarea indicatorilor tehnico -

<< Demolare si construire sediu

Consil iul Localal

Avand in vedere referatul intocmit de
26U2OL6;

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

Tinand cont de comunicarea inregistrata
Regionale si  Adminsi trat iei  Publ ice, care face tr imi
Urgenta a Guvernului  nr.  28 din 10.04.2013 pen
Locala, in care este stipulate faptul ca ,,valoarea
obiectivului de investiti i se poate actualize in conditi
conformitate cu prevederile contractelor de servcii/l

Avand in vedere dispozit i i le Hotarar i i  nr.
Tiganasi pr iv ind insusirea raportului  de evaluare si
determinarea star i i f iz ice a imobi lului  sediul  Pr imari

Avand in vedere Hotararea nr. 52 din 08
priv ind aprobarea documentat iei  tehnico -
construire sediu administrativ si alocarea sumei
pr iv ind executarea lucrar i lor de demolare si

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227 d
ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guver
- cadru al documentatiei aferente investiti i lor
elaborare a devizului general pentru obiective de
completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Ordonantei
aprobarea Programului  Nat ional de Dezvoltare
a prevederi lor acesteia, aprobate pr in Ordinul nr,
Administrat iei  Publ ice;

In baza avizelor favorabi le ale comisi i lor
Tiganasi,  judetul  lasi ;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 544
interes public;

O T R A R E A  n r . 5
actualizati, ca urmare a modificarii TVA, la

obiectivul investitii

ROM

ruDETULIA
TEL/FAX:

I TIGANASI

iza tehnica de

al comunei Tiganasi, judetul lasi >>

ei Tiganasi, judelul lagi;

compartimentul de specialitate inregistrat la nr.

oiectul de hotarare intocmite de catre Primarul

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

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

legi i ,  in funct ie de evolut ia indici lor de pretur i ,  in
i  incheiate" ;

22 din 25.10.2012a Consi l iu lui  local al  cornunei
rezistenta si stabilitate prentru

comunei Tiganasi;
br ie 2014 a Consi l iu lui  local al  comunei Tiganasi

ica pentru obiectivul de investiti i ,,Demolare si
200 mii  le i  reprezentand cheltuiel i  neel igibi le
a sediului  administrat iv;

2015 - Codul Fiscal,  cu modif icar i le si  completar i le

ui  nr.  28 din 2008 pr iv ind aprobarea cont inutului
, precum si a structurii si metodologiei de

si  lucrar i  de intervent i i ,  cu modif icar i le si

Urgenta a Guvernului nr. 28 din 10.04.201-3 Srentru
precum si  a Normelor metodologice de apl icare

51 din 2O\3 al  Ministrului  Dezvoltar i i  Regionale si

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

in 2001 cu privire la liberul acces la informatiile de



In conformitate cu prevederile art.36, alir
administratia publicd locali, republicata, cu modifica

In temeiul  art .45, al in.1 si  art .  1i .5,  al i
administratia publicd locald, republicata, cu modifica

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

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

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico -
obiectivulde investiti i << Demolare si construire
anexei care face parte integranta din prezenta

Art.2. Secretarul comunei Tiganasi va asigur
va comunica prezenta hoti16re :

Institutiei Prefectului - judelul lagi pentru exe
Primarului  comunei Tiganasi;
Compartimentului contabilitate.

Presedinte de sedinta,
Consilier,

sl
a

a

a

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;

1, litera ,,b" din din Legea ZIS/ZOO1, privind
si completarile ulterioare;

H O T A R $ r

actualizati, ca urmare a modificarii TVA' la
administrativ al comuneiTiganasi >> conform

publicitatea prezentei hotarari la sediul instiltutiei

controlu lui de legalitate;

Data astazi, 20 ianuarie 201G

Contrazemneaza conf. art. L!7,l itera ,,a,,
din Legea nr.2L5 din 2001

Secptap
Starica Virgi/- tylarius

/fY
o



Beneficiar: Comuna Tiganasi,jud. Iasi

ACTUALIZAT DUPA INCUNTNRNN CON

,,Demolare si construire sediu

f

Anexa la HCL nr. (g din 20,01,2016

GENERAL
RDE ACHIZITIE PUBLTCA St nnoomrcAR-E TVA20%

ile de capital necesare realizdrii obiectivului de investi{ie :
al comunei Tiganasi, judetul lasi "

gi amenajarea terenului

7

utilittrlilor necesare obiectivului

3
gi asistenftr tehnictr

apitolul 5

Denumirea capitolelor gi a
subcapitolelor
de cheltuieli

axe pentru oblinerea de avize,

cheltuieli
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1,004,s74
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Moraru Elisabeta


