ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
COMUNA SCRIOAȘTEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE – PROIECT

privind : modificarea H.C.L. nr.17/29.03.2019 privind aprobare finantare de la bugetul local a unor
categorii de cheltuieli care nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile finanțate de
la bugetul de stat și derulat prin P.N.D.L., dupa achizitie, pentru realizarea obiectivului
de investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul
Teleorman” .
Consiliul local al comunei Scrioaștea , județul Teleorman , întrunit în ședință de îndată de
lucru, în data de 24.03.2020, ora 9,00 ,
Având în vedere :
-

Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioastea înregistrat sub nr.1459/23.03.2020;
Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.1460/23.03.2020, întocmit de compartimentul de
resort;

-

H.C.L. nr. 17/ 29.03.2019 privind aprobare finantare de la bugetul local a unor categorii
de cheltuieli care nu se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile finanțate de la
bugetul de stat și derulat prin P.N.D.L., dupa acizitie, pentru realizarea obiectivului de
investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul
Teleorman” .
Contractul de finantare nr. 2489/21.03.2018, incheiat intre MDRAP si UAT Scrioastea,
pentru realizarea obiectivului "Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna
Scrioastea - Judetul Teleorman" ;
contractul de lucrari nr. 4562/25.11.2018 ;
actul aditional nr.3/17.03.2020 la contractul de lucrari nr. 4962/05.11.2018;
devizul general actualizat;
Ordin nr.947/2015 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice, nr.1851/2013 ;
prevederile art.7 alin.(1) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional
de Dezvoltare Locală, art.5 lit.e), art.6 alin.(4) din Norma metodologică pentru punerea
în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.1851/2013;
Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L. ;
Documentatia tehnica faza S.F. elaborata conform cerintelor H.G. nr.907/2016 si a
Ordinului M.F.P./M.L.P.T.L. nr.761/913/2005 ;
avizul comisiilor de specialitate din cadrului Consiliului Local Scrioaștea ;

-

-

-

-

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) și ale art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. I. - Se aprobă modificarea art.1 al H.C.L. nr.17/29.03.2019 privind aprobare finantare
de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se incadreaza in categoria cheltuielilor

eligibile finanțate de la bugetul de stat și derulat prin P.N.D.L., dupa achizitie, pentru realizarea
obiectivului de investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul
Teleorman” și va avea următorul conținut :
”Se aprobă finanțarea de la bugetul local, dupa achizitie, a categoriilor de cheltuieli care nu
se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, respectiv
cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare
a lucrărilor de investiții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit
energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținere avize/acorduri/ /autorizații,
organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de
șantier,comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la
beneficiar, pentru obiectivul de investiții ”Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna
Scrioaștea, județul Teleorman” finanțat de la bugetul de stat, derulat prin PNDL și cofinanțare de
la bugetul local, dupa cum urmeaza :
Investitia totala a proiectului :
- Costul total cu investitia (cu TVA)
: 6.975.282,132 lei cu TVA
din care :
- Finantare nerambursabila (bugetul de stat) : 6.010.265,190 lei cu TVA
- Contributie proprie beneficiar
: 965.016,940 lei cu TVA, ”
Art. II. – Celelalte articole rămân neschimbate .
Art.III. – Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art. IV – Secretarul general al comunei Scrioaștea va aduce la cunoștință prezenta hotărâre,
prin afișare la avizierul primăriei , cetățenilor și o va comunica primarului comunei Scrioaștea ,
Instituției Prefectului județului Teleorman, compartimentului contabilitate și autorităților abilitate .
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