ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării sumei ce reprezintă plata serviciilor de diriginție de șantier
pentru sumele neeligibile prevăzute în documentația tehnico - economice pentru investitia:
„REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT PÎNGĂRĂCIOR,
COMUNA PÎNGĂRAȚI, JUD.NEAMȚ”;
Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință extraordinară-de îndată în
ziua de 09.04.2019;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator,
înregistrat cu nr. 2824 08.04.2019, din care reiese necesitatea si oportunitatea actualizării sumelor ce reprezintă
plata diriginților de șantier pentru sumele neeligibile prevăzute în documentațiile tehnico-economice aferente
investitiilor, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr, 215/2001, legea
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
•
Raportul de specialitate cu nr.2823 din 08.04.2019 întocmit de responsabilul urbanism privind aprobarea
sumelor actualizate ce reprezintă plata diriginților de șantier pentru sumele neeligibile prevăzute în documentațiile
tehnico-economice pentru investiția : „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT
PÎNGĂRĂCIOR, COMUNA PÎNGĂRAȚI, JUD.NEAMȚ” ;
• Raportul Comisiei de specialitate a Consililui Local privind avizarea în totalitate a proiectului de hotărâre
• Prevederile art. 20 alin (1) lit “a” si “i” si art. 41-46 din Legea 273/2006, legea finanțelor publice locale,
• Ordonanța de Urgență a Guvernului 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
În temeiul art. 36 alin( 2) lit “b “ , alin. (4) lit “f” , alin (5) lit “a” pct. 9, pct 14, art. 45 alin .(1) Si (2) lit “e”
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit.“b” din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă actualizarea sumelor ce reprezintă plata serviciilor de dirigenție de șantier aferente proiectelor
astfel :
Nr.crt.
Denumire investiție
Valoare conform
Valoare actualizată
deviz aprobat AFIR
conform achiziție
SEAP
1.
671 euro
19.000 lei
„REABILITARE,
MODERNIZARE
ȘI
DOTARE
GRĂDINIȚĂ
ÎN
SAT
PÎNGĂRĂCIOR , COMUNA PÎNGĂRAȚI ,
JUD. NEAMȚ”
Art. 2 Primarul comunei împreună cu compartimentul contabilitate din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 -Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Ciprian ȘARPE
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU
Nr. 25
Din 09 Aprilie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Extrardinară – DE ÎNDATĂ- a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 13
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 13 consilieri prezenţi.

