ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
privind asigurarea finanlerii din bugetul local a categoriilor
de cheltuieli, care nu se tinan\eazd de la bugetul de stat prin PNDL
in vederea implementdrii obiectivului de investilie:
..CONSTRUIREA UNEI SALI DE SPORT PENTRU
LICEUL TEHNOLOGIC SOVERELEK DIN COMLINA JOSENI,
JUDETUL HARGHITA".

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in gedinla ordinard din data de _.10.2017,
AvAnd in vedere:
Proiectul de hotdrAre, iniliat gi prezentat de domnul primar, privind asigurarea finanlirii

din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanleazd de la bugetul de stat prin
PNDL - in vederea implementdrii obiectivului de investiJie ,,Construirea unei sili de sport pentru
Liceul Tehnologic Sdv6r Elek din Comuna Joseni, judetul Harghita";
Expunerea de motive al primarului comunei Joseni nr. 583512017 privind asigurarea
finan{drii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanleaze de la bugetul de stat
prin PNDL, in vederea implementdrii obiectivului de investilie susmenlionat;
Hotdrdrea Consiliului Local nr
12017 orivind aorobarea indicatorilor tehnco economici al
investiJiei cdt Ei a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investijie: ,, Construirea unei s6li de
sport pentru Liceul Tehnologic Sdvdr Elek din Comuna Joseni, judetul Harghita ";
Potrivit prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr.27312006 privind Finanlele publice
locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; ale H.G nr. 28/2008 privind aprobarea
con!inutului-cadru al documenta!iei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a
structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrari
de intervenlii;
Ludnd in considerare prevederile aft. 121 alin. (1) Ei alin. (2) din Constitulia RomAniei,
republicatd; Art. 3, art. 4 qi art. 6 paragraful 1 - din Carta europeani a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
In temeiul dispoziliilor art. 36, alin. (1) , art. 36, alin. (2) lit. b, art.36 alin. (4) lit. d, 9i
aft. 45, alin. (2), coroborat cu art. 115 alin.(l) lit. b - din Legea nr. 21512001 - privind
administralia publicl locald, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare, consiliul
local al comunei Joseni:

HOTARASTE:

Art, 1. (l) Se aprobd asigurarea finanldrii din bugetul local a tuturor categoriilor de
cheltuieli, care nu se finanleazl de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementdrii
obiectivului de investifie: ,,CONSTRUIREA LINEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL
iN
TEHNOLOGIC SOVER ELEK DIN COMUNA JOSENI. JUDETUL HARGHITA "
valoare de 164.813 lei, cheltuieli neeligibile din valoarea totala a investiliei de 3.764.509 lei,
TVA inclus.

(2)

Consiliul Local Joseni se angajeazd sd asigure finantarea din bugetul local
care
nu
se finanteaztr de la bugetul de stat prin PNDL gi anume:
al cheltuielilor
-cheltuieli pentru obfinerea gi amenajarea teritoriului
-studii de fezabilitate/documentaliile de avizare a lucrdrilor de intervenlii
-studii de teren
-studiile de specialitate
-exprertizele tehnice gi/sau audit energetic
-asistenfl tehnic6
-consultanld
+axe pentru ob{inerea de avizelacorduri/autorizatii
-organizarea procedurilor de achizilii
-active necorporale
-cheltuieli conexe organizbrilor de gantier
-comisioane, cote, taxe, costuri credite
-cheltuieli pentru probe tehnologice, teste $i predare la beneficiar
.
-orice alte cheltuieli neeligibile.
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2.

Prezenta hotirdre se comunicd Prefectului Judelului Harghita, Primarului
gi
Joseni
se aduce la cunogtin|d publicd prin afigare la sediul Primdriei Joseni 9i pe
Comunei
pagina de intemet wwwjoseni.ro.
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