ROMÂNIA
Judeţul GALAŢI
Comuna SCÎNTEIEŞTI
Cod poştal 807260 Cod Fiscal 3127093
CONSILIUL LOCAL

Tel/Fax: 0236 348000
Tel.
: 0236 348007
E-mail: primaria_scinteiesti@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 57
din 10.10.2017
Privind: aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării
pentru obiectivul de investiţie - “Infiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare apă uzată
în comuna Scînteiesti, judeţul Galaţi”
Iniţiator: Ghiorghe BUTE – Primarul Comunei Scînteieşti, județul Galați;
Proiect de hotărâre nr. 5957/09.10.2017
Având în vedere:
- referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrată la nr. 5957/09.10.2017;
- referatul viceprimarului Comunei Scînteieşti nr. 5958/09.10.2017;
- Avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local;
- prevederile HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, modificata prin HG 79/2017,
- prevederile art. 291 alin (I) lit b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,
- prevederile art. 36 alin (4) lit d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMDRAP nr. 1851/2013 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea PNDL
- devizul financiar aferent obiectivului de investitie ““Infiinţare sistem de canalizare şi statie de
epurare apă uzată în comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi”
În baza art.45 alin. (1 ) şi art.115 alin (1) lit.b) din Legea administratiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 10 octombrie 2017, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se aprobă realizarea investiţiei ““Infiintare sistem de canalizare şi statie de epurare apă
uzată în comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi”
Art. 2 Se aprobă studiul de fezabilitate şi principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei
“Infiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare apă uzată în comuna Scînteieşti, judeţul
Galaţi” după cum urmează:
- Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 16.871.280 lei, dintre care 16.092.373 lei de la
bugetul de stat si 778.907 lei de la bugetul local
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Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Infiintare sistem de canalizare
si statie de epurare apa uzata in comuna Scinteiesti, judetul Galati”, cu suma de 778.907 lei,
pentru plata unor categorii de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul
National de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile
de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale,
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru
probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar
Art. 4 Finanţarea investiţiei prevăzute la art. 1 va fi asigurată din bugetul de stat în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare locală şi cofinanţat din bugetul local al comunei Scînteieşti.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Scînteieşti,
judetul Galaţi.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată şi adusă la cunoştinţă publică şi instituţiilor interesate de
către secretarul comunei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI

 …………………………….…

 ……………………………

Marinela ROMAN

Mihaela PIETRARU

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 11.voturi „ pentru ”
Numar consilieri in functie 11; nr. consilieri prezenţi 11
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