
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

1. art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
2. art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.

199/1997;
3. art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

referitoare la contracte sau convenţii;
4. art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
5. art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare; 
6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          -In temeiul prevederilor articolului 129  alineatul (2) litera b   aliniatul 4 lit.a  ale   art.139 alin.1 si art.196 alin (1) lit.( a) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ 

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, prin care se susţine finantarea
proiectului,

 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror
documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.  4/ 27.02.2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico–economici dupa achizitie   pentru obiectivul de investitie: „Infiintare sistem de alimentare cu apa si infiintare
sistem de canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Bicaz, comuna Bicaz, judetul Maramures”

Consiliul Local al comunei Bicaz, adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1.-Se aprobă asigurarea finantarii de la bugetul local pentru urmatoarele categorii de cheltuieli care nu se finanteaza de la
bugetul de stat prin PNDL:

cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului-nu este cazul
studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii in valoare de 73.453,78 lei, la care se adauga TVA
13.956,22 lei. Total 87.410,00 lei
studiile de teren in valoare de 3.000,00 lei, la care se adauga TVA 570,00 lei.           Total 3.570,00 lei
studiile de specialitate-nu este cazul
expertizele tehnice-nu este cazul
asistenţa tehnică (proiectant si Diriginte de santier) in valoare de 149.110,00 lei, la care se adauga TVA 28.330,90 lei. Total
177.440,90 lei
consultanţa in valoare de 118.044,54 lei, la care se adauga TVA 22.428,46 lei. Total 140.473,00 lei
taxe pentru obţinerea de avize/ acorduri/autorizaţii in valoare de 1.500,00 lei, la care se adauga TVA 285,00 lei. Total 1.785,00 lei
organizarea procedurilor de achiziţii-nu este cazul
active necorporale-nu este cazul;
cheltuieli conexe organizării de şantier-nu este cazul
comisioane, cote, taxe, costuri credite in valoare de 94.590,95 lei, la care se adauga TVA 0 lei. Total 94.590,95 lei

ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ

HOTĂRÂREA
nr. 5 din 27.02.2020

privind asigurarea finantarii din bugetul local dupa achizitie pentru obiectivul de investitie „Infiintare
sistem de alimentare cu apa si infiintare sistem de canalizare menajera cu statie de epurare in

localitatea Bicaz, comuna Bicaz, judetul Maramures”



Președinte de ședință,
Vasile MITRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar, in valoare de 881,64 lei, la care se adauga TVA 167,51 lei. Total
1.049,15 lei

       Total cheltuieli finantate din bugetul local:506.319,00 lei inclusiv TVA.

Art.2.-Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, potrivit legii.

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi
prefectului judeţului Maramures şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei.
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