ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor eligibile/neeligibile rezultate ca urmare aplicarii OUG 114/2018,
pentru investiția „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA IN SAT
PINGARACIOR, COM. PINGARATI, JUD. NEAMȚ”
Consiliul Local al comunei Pângăraţi întrunit în ședință ordinară la 30.05.2019
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de inițiator, înregistrat cu
nr.4459 din 29.05.2019, din care reiese necesitatea aprobării cheltuielilor eligibile/neeligibile rezultate ca urmare
aplicarii OUG 114/2018, pentru investiția „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA IN SAT
PINGARACIOR, COM. PINGARATI, JUD. NEAMȚ”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 al responsabilului urbanism si amenajarea teritoriului;
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 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
Instructiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de
achizitie publica/sectoriala;
Instructiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2019 privind modificarea Instructiunii Agenției
Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018;
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art. 44 si 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Adresa nr. 782975/24.04.2019 emisa de Ministerul Finantelor Publice, prin care se modifica cota contributiei
asiguratorii pentru munca la 2,25%.
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.d, art. 45 şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba cheltuielile eligibile/neeligibile rezultate ca urmare aplicarii OUG 114/2018 si Instructiunii Agenției
Naționale pentru Achiziții Publice nr.2/2018, modificata prin Instructiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
nr. 1/2019, calculate conform Adresei nr. 782975/24.04.2019 emisa de Ministerul Finantelor Publice, prin care se
modifica cota contributiei asiguratorii pentru munca la 2,25%. pentru lucrarile de executat- la obiectivul de
investitii:„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA IN SAT PINGARACIOR, COM.
PINGARATI, JUD. NEAMT”.conform oferta constructorului recalculata si a Devizului general, anexă ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Pângărați.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pângăraţi, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Pângăraţi, prefectului judeţului Neamţ, compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângăraţi, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro

Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Ciprian ȘARPE
Contrasemnează :
Secretarul comunei
Gabriel ANTONIU
Nr. 36
Din 30 Mai 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de ______ voturi pentru,
_____ abţineri şi _______ voturi împotrivă din totalul de ________ consilieri prezenţi.

