
CONSILIUL LOCAL AL

02321299070:02
E-mail:

primaria_com_tiganas

privind aprobarea asigurarii finantarii, ca urmare a

nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul

investitii << Demolare si construire sediu

Consiliul Local al

Avand in vedere referatul intocmit de

265/2016;
Avand in vedere expunerea de motive si

comunei Tiganasi,  judetul  lasi ;
Tinand cont de comunicarea inregistrata la

Regionale si Adminsitratiei Publice, care face tri

Urgenta a Guvernului  nr '  28 din L0.04.2013 pentru

Locala, in care este stipulat faptul ca ,,valoarea r

obiectivului de investiti i se poate actualiza in conditii le

conformitate cu prevederile contractelor de servici

Avand in vedere dispozitii le Hotararii nr. 2

Tiganasi privind insusirea raportului de evaluare si ex

determinarea star i i  f iz ice a imobi lului  sediul  Pr imariei

Avand in vedere Hotararea nr. 52 din 08

privind aprobarea documentatiei tehnico -

construire sediu adminsitrativ si alocarea sumei

privind executarea lucrarilor de demolare si construi

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227 din

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 de

aprobarea Programului National de Dezvoltare Local

a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul nr'

Administratiei Publice;
ln baza avizelor favorabi le ale comisi i lor de

Tiganasi, judetul lasi;
Avand in vedere prevederile Legii nr' 544 d

interes Public;

ROMANIA

ruDETULIASI
TEL / FAX:

TIGANASI

din 26.10.2012
rtiza tehnica de

A R E nr.7
TVA, pentru categorile de cheltuieli care

tional de Dezvoltare Locala, la obiectivul de

nistrativ al comunei Tiganasi >>

i Tiganasi, judelul lagi;

catre rt imentul  de specialitate inregistrat la nr.

intocmite de catre Primarultul de hotarare

.6987 din 04.L1.201"5 a Ministerului  Dezvoltar i i

la orevederi le art .  10, al in.6 din Ordonanta de
probarea Programului National de Dezvoltare

lui  cheltuiel i lor necesare pentru f inal izarea

ii, in functie de evolutia indicilor de preturi, in

i  incheiate";
a Consi l iu lui  local al  comunei
rezistenta si stabilitate Pentru

muneiTiganasi;
ie 2014 a Consi l iu lui  local al  comunei Tiganasi
pentru obiectivul de investiti i ,,Demolare si

200 mii lei reprezentand cheltuieli neeligibile

a sediului  administrat iv;

- Codul Fiscal, cu modificarile si completarile

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

itii si lucrari de intreventii, cu modificarile si

a Guvernului nr. 28 din 10.04.2013 pentru

precum si a Normelor metodologice de aplicare

L din 2013 al  Ministrului  Dezvoltar i i  Regionale si

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

2001 cu privire la liberul acces la informatiile de



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;
ln conformitate cu prevederile art.36, alin.2,

administralia publici locald, republicata, cu modificarile

ln temeiul  art .45, al in.1 si  art '  115, al in.L,

administralia publicd locali, republicata, cu modificarile

H O T A N A

Art.l. Se aproba asigurarea finantarii, din

modificarii TVA,rest de executat in valoare de 45'551

finanteaza de la bugetul de stat prin Programul N

<< Demolare si construire sediu administrativ al com

din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul comunei Tiganasi va asigura

sl
a

a

a

va comunica Prezenta hotirdre :

tnstitutiei Prefectului - judetul laSi pentru exercita

Primarului  comunei Tiganasi;

Compartimentu lui contabilitate.

Presedinte de sedinta,
Consilier,

nr. 52 din 2003 cu privire la transparenta

cu privire la normele de tehnica legislativa, cu

ra ,,b" din Legea nr. 215 din 2001 privind

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

completa rile u lterioa re;

T E :

tu l  local al  comunei Tiganasi,  ca urmare a

lei, pentru categoriile de cheltuieli care nu se

al de Dezvoltare, la obiectivul de investiti i

Tiganasi >>, conform anexei care face parte

blicitatea prezentei hotarari la sediul institutiei

controlului de legalitate;

Data astazi, 20 ianuarie 2016

Contrazemneaza conf. art' Ll7 ,litera ,,a"

din Legea nr. 2L5 din 2001

sec{&ar/
Sta ri ca Vi rfilitM a ri us

t)



Beneficiar: Comuna Tiganasi,jud. Iasi

ACTUALIZAT DUPA iNCHETNRN,I

Anexa la HCL nr. ? din 20,01,2016

DE ACHIZITTE PUBLICA SI MODIFICARE TVA 20%

de capital necesare tealizdrii obiectivului de investilie :privind cheltuieli

,,Demolare si construire sediu admi al comunei Tiganasi, judetul lasi "

gi amenajarea terenului

t 5

Denumirea caPitolelor 9i a

subcaPitolelor
de cheltuieli

Taxe pentru oblinerea de avize,

acorduri 9i autorizalii

cheltuieli



6
i teste re la beneficiar

Intocmit,
Moraru Elir

I

M


