ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILruL LOCAL JOSENI

HOTARARE
privind asigurarea finanflrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli,
care nu se finanfeazil de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementlrii
obiectivului de investi{ie:
,,Reabilitarea $colii Generale nr. 1, Gaal Tamas din comuna Joseni. sat Borzont"
Consiliul Local al Comunei Joseni intrunit in gedinla ordinard din data de 02.04.2019:
Avdnd in vedere:
Expunerea de motive nr. 2014127,03.2019 al primarului Comunei Joseni, privind
asigurarea finanldrii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanfeati d,e lu
bugetul de stat prin PNDL - in vederea implementdrii obiectivului de investilie: ,,Reabilitarea
$colii Generale nr. l, Gaal Tamas din comuna Joseni, sat Borzont"
Raportul compartimentului contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.
2217/2019;
Raportul comisiilor de specialitate:
-activit[li economico-financiard nr. 912019,
-amenajarea teritoriului gi urbanism, juridicd gi de disciplind nr. 72019,
-socio culturalS, culte, invdfdmdnt, sdn[tate, munc[ qi protecfie sociald, protecfia
copilului, tineret gi sport nr.812019;
Hotdrdrea Consiliului Local nr. 18l20I9 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici gi DALI pentru obiectivul de investifii: ,,Reabilitarea $colii Generale nr. l, Gaal
Tamas din comuna Joseni, sat Borzont nr .77,judeful Harghita";
Potrivit prevederilor: Legii nr.27312006 privind Finanfele publice locale, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare gi Hotdr6rii Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare gi
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investilii finan(ate din fonduri publice;
Jindnd cont de prevederile O.U.G.nr. 2812013 pentru aprobarea Programului natrional de
dezvoltare locald, cu modificdrile gi completdrile ilterioare; Art. 8 din Ordinul MDRAp nr.
1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonanfei de urgenld a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea Programului nafional de
dezvoltare locald, republicatd, cu modificdrie gi completdrile ulterioare;
Ordinul MDRAP nr.654712018 pentru completarea gi inlocuirea anexei la Ordinul
MDRAP nr.328812017, privind aprobarea listei obiectivelor de investilii gi sumele alocate
acestora pentru finanlarea Programului nalional de dezvoltare locald, pentru judelul Harghita in
perioada 2017 -2020;
Adresa nr. 154529127.12.2018 al MDRAP, prin care comunicd cd a fost aprobat la
finanlare obiectuvil de investilii: ,,Reabilitarea $colii Generale nr. 1, Gaal Tamas din comuna
Joseni, sat Borzont", cAt gi actele necesare pentru incheierea contractele de finanlare multianuale
pentru obiectivele care beneficieazd de finanlare in cadrul PNDL 2017-2020; Ghidul de
implementare al Programului Nafional de Dezvoltare Local[;
LuAnd in considerare prevederile art. l2l alin. (1) ;i alin. (2) din Constitulia Romaniei,
republicatd; Art. 3, art,4 gi art. 6 paragraful 1 - din Carta europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legeanr.19911997;

in temeiul dispozifiilor art.36, alin, (1) , art.36, alin. (2) lit, b, art. 36 alin. (4) lit. d,
9i
att. 45, alin. (2), coroborat cu art. 115 alin. (l) lit. b - din Legea nr.21512001 privind
administraJia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, consiliul local
al comunei Joseni:

HOrAnAgrn:
Art. l. (1) Se aprobd asigurarea frnanldrii din bugetul local a tuturor categoriilor de
cheltuieli, care nu se finanfeazd" de la bugetul de stat prin PNDL in vederea implementdrii
obiectivului de investitii: ,,Reabilitarca $colii Generale nr. 1, Gaal Tamas din comuna Joseni. sat
Borzont" in valoare de 182,637,91 lei cheltuieli neeligibile din valoarea total6 a investitiei de
L782.637,91 lei, TVA inclus.
(2) Consiliul Local Joseni se angajeazd sd asigure finanlarea din bugetul local al
cheltuielilor care nu se finanleazd, de la bugetul de stat prin pNDL qi anume:
-cheltuieli pentru oblinerea gi amenajarea teritoriului
-studii de fezabilitate/documenta{iile de avizare a lucrdrilor de interven{ii
-studii de teren
-studiile de specialitate
-expertizele tehnice gi/sau audit energetic
-asisten!6 tehnicd
-consultan![
-taxe pentru obf inerea de av ize I acorduri/auto r izatii
- or ganizar ea proceduri I or 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.
Art.2. Consiliul Local Joseni va cuprinde in bugetul local al anului 2019 sumele
necesare pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile prevazute la art. 1.
Art. 3. Prezenta hotdrdre se comunicd Prefectului Judelului Harghita, Primarului
Comunei Joseni gi se aduce la cunogtinld publicd prin afrgare la sediul Primdriei Joseni gi pe
pagina de internet wwwjoseni.ro.

PRE$EDINTE
Baricz Robert
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