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HOTARAREA nr.27
privind actualizarea cofinanțării obiectivului de investitii “INFIINTARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, conform OUG nr.114/2018
Consiliul Local al Comunei Ciortesti, judetul Iasi, întrunit în ședința ordinară
în data de 28 martie 2019,
având în vedere: prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene; pentru obiectivele de investiti finantate prin PNDL; contractul de finantare
nr.1496/05.10.2017 incheiat intre MDRAP si Comuna Ciortesti privind realizarea obiectivului de
investitii“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI,
JUDETUL IASI”, H.C.L nr.81/25.10.2018 privind actualizarea cofinanţării obiectivului de investiţie
“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI„
în urma încheierii procedurilor de achizitie; contractul de lucrari nr.5578 din 22.10.2018 incheiat cu
SC CASREP SRL, cu subcontractantii SC LUCIMAR SRL si SC MAROCO SYSTEM SRL si contractul
de servcii de dirigenție nr. 4189/30.07.2018 incheiat cu SC ECOMARY SRL;
având în vedere: raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatul
de specialitate al primarului comunei Ciortesti, prin care se solicită Consiliului Local al comunei
Ciortesti actualizarea cofinanțării obiectivului de investitii “INFIINTARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, conform OUG nr.114/2018,
raport întocmit în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată;
dând citire: proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii mai sus menţionate,
proiect întocmit de către Primarul comunei Ciortesti, judeţul Iaşi, doamna Apostol Alina, în temeiul
dispoziţiilor art.45 alin.(6) teza a doua din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art.30 alin.1 lit.c din Legea
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ciortesti
pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art.54

alin. (4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 273/2006, legea finantelor publice locale;
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.G.R. nr.35/2002
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; Ordonanta de
Urgenta nr.28/2013 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si
completarile ulterioare; Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr.28/2013 privind
aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, norme aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013 a
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 1 si 18
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi din considerentele prezentate adoptă
următoarea
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba actualizarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii,
“INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL
IASI”, prin sustinerea categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL,
conform OUG nr.114/2018, după cum urmează:
Mii lei
-

Cheltuieli privind amenajarea terenului pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
Cheltuieli privind taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Cheltuieli privind consultanta
Cheltuieli constructii si instalatii
Cheltuieli privind asistenta tehnica
Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul
creditului ( cota aferenta ISC + C.S.C )

= 13.820,31 lei TVA inclus
= 28.196,08 lei TVA inclus
= 117.502,98 lei TVA inclus
=1.122.182,11 lei TVA inclus
= 173.740,00 lei TVA inclus
=

66.984,26 lei TVA inclus

TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL 1.522.425,74 lei TVA
inclus, rest de executat actualizat conf. OUG 114/2018
TOTAL VALOARE DIN BUGETUL LOCAL A INVESTITIEI =1.669.732,66 lei
DIN TOTAL GENERAL INVESTITIE - 14.146.175,65 lei TVA inclus

ART.2 Se aprobă devizul general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție “INFIINTARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, (anexa nr.1 la prezenta).
ART.3 Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica Primarului comunei Ciortesti, Instituției
Prefectului Județului Iași - Serviciului controlul legalităţii actelor administrative în vederea verificării
legalităţii acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului comunei
Ciortesti.
Presedinte de Sedinta,
Consilier,
 Sălăvăstru Mihai

Adoptată astăzi, 28 martie 2019

Vizat de legalitate
Secretar,
 Pascaru Gina

Adoptată în şedinţa din data de 28 martie2019,
Cu un număr de voturi „pentru”, de voturi 0 „impotriva”, si 0 „abtineri” din numărul total de 12 consilieri prezenti

