ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROSIORI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.8
din 21. 01. 2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, respectiv aprobare a finanțării de la bugetul
local pentru cheltuielile neeligibile pentru proiectul: „Canalizare si statie de epurare in comuna Rosiori”

Având în vedere :
- Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
- Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
- Contractul de Finantare pentru Programul national de dezvoltare locala nr. 3136/06.05.2014
- art. 291, alin. (1), lit. a din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori și Raportul de specialitate întocmit de către
aparatul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Roșiori pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici (cantităţii de lucrări și valoarea cheltuielilor pe obiectiv) actualizați pentru realizarea
investiției propuse;
-Indicatorii tehnico-economici, documentație întocmită de SC Proiect Bihor SRL din care rezultă
caracteristicile tehnico- economice actualizați a investiției propuse;
În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art. 139 şi art.196 alin. (1) lit.a din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru contractul de finantare nr.
8839/28.04.2015 pentru investitia „Canalizare si statie de epurare in comuna Rosiori” pentru care s-a
semnat contractul finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala, conform Devizului general si a
indicatorilor tehnico-economici actualizati din Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba finalizarea investitiei privind proiectul „Canalizare si statie de epurare in comuna
Rosiori”.
Art. 3. Se aproba asigurarea finantarii de la bugetul local al Comunei Rosiori pentru categoriile de lucrari
care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, potrivit legii.
Art. 4. Valoarea noua a obiectivului de investitii mentionat in art. 1 este de 4.453.093,00 lei cu tva inclus,
din care:
-

buget de stat: 4.305.297,00 lei
buget local: 147.796,00 lei

Art. 5. Se nominalizeaza reprezentantul legal al comunei Rosiori care este potrivit legii primarul acesteia
dl. Kelemen Zoltan, pentru relatia cu MLPDA in derularea proiectului mentionat in art.1

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Rosiori.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege cu:
Instituția Prefectului județul Bihor, Primarul comunei Rosiori, Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul județean Bihor, Compartimentul financiarcontabil și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format
electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Kelemen Geza

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 1 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” de către cei 11 consilieri prezenti la
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.

