JUDETUI] COVASNA
CONSIL TL LOCAL AL
COMT]NEISITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.64

/2017

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economlci din proiectuI
"Reabilitare ,modernizare si dotare Scoala,comuna Sita Buzaului ,

nr.509judetul Covasna"

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit
in sedinta ordinara din data de 27.09.2017 analizand expunerea de motive a primarului referitoare
la proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul.,Reabilitare,
modernizare si dotare Scoala,comuna Sita Buzaului ,nr.509judetul Covasna";
vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei,de raportul comisiei de specialitate in domeniul programe de
dezvoltare oconomico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privit al localitatii,
servicii si comert precum si de avizul secretarului;
luand act de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.28/2013
pentru aproibarea Programului National de Dezvoltare Locala,cu modificarile si completarile
ulterioare sl ale Ordinului MDRAP nr.l85l /2013 privind aprobarea Normelor mtodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.2812013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,republicat cu modificarile si completarile ulterioare;
in baza prevederilot art.44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,si ale art.36,alin.2,lit.,,bl,, alin.4,lit.,,d,'din
Legea nr.2l5/2001 privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare ;
in temeiul prevederilor art.45,alin.1 si ale art.l 15,alin.l,lit.,,b,, din Legea
nr.2l'5/2001 privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l. . Se aproba Studiul de fezabilitate al proiectului ,,Reabilitare ,
modernizare si dotare Scoala,comuna Sita Buzaului ,nr.509judetul Covasna"
pentru care Ee solicita finantarea in baza Programului National de Dezvoltare Locala
,instituit prin
ordonanta Guvernului nr.2812013, respectiv indicatorii tehnico-economici,dupa cum u..eaza'
a) total valoare investitie(cu TVA)
=1.631.089,27 lei
din care:- C+M (cu TVA)
= I .07 1 .37 4 ,85 lei
-Echipamente si utilaj e(cu TVA)=7 5.624,00 lei
-Dotari(cu TVA)
=98.070,00 lei
Art.2.Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea pioiectului
prevazut la
+rt.l precum si cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta se iuporta din
veniturile plgprii ale bugetului local .
Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
insarcineaza] primarul comunei prin aparatul de specialitate.
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Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:
-1 exemplar Prefectura judetului Covasna
-1 exemplar dosar sedinta consiliu
-

I exemplar birou fi nanciar-contabil
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