ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTANDREI
HOTĂRÂREA Nr. 16
din 31 ianuarie 2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați, precum și cofinanțarea din
bugetul local pentru obiectivul de investiții „PISTĂ ROLE ÎN LOCALITATEA SÂNTANDREI”,
COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”, la faza Proiect tehnic+Detalii de
execuție+Caiet de sarcini, față de Studiul de fezabilitate,
Proiect finanțat prin Programul național de dezvoltare rurală
Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 31
ianuarie 2020,
Având în vedere:
- H.C.L. Sântandrei nr. 5 din 09 ianuarie 2018 privind aprobarea implementării proiectului pentru
realizarea obiectivului de investiții „PISTĂ ROLE ÎN LOCALITATEA SÎNTANDREI”, COMUNA
SÎNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR;
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Sântandrei nr. 1133 / 30.01.2020;
- raportul de specialitate nr. 1272 din 31.01.2020;
- avizul favorabil al Comisiei Buget – finanțe;
Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „PISTĂ
ROLE ÎN LOCALITATEA SÂNTANDREI”, COMUNA SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”, în baza
Proiectului tehnic elaborat de către S.C. DUMA PROIECT S.R.L, a Memoriului justificativ și a Devizului
general actualizat, la faza Proiect tehnic+Detalii de execuție+Caiet de sarcini, față de Studiul de
fezabilitate, Proiect finanțat prin Programul național de dezvoltare rurală;
Ținând cont de prevederile:
- art. 120 și 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 60 pct. 5 și art. 68 din Legea nr. 227 / 2005, Codul Fiscal, actualizată;
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 71 din O.U.G. nr. 114 / 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene, actualizată;
În conformitate cu:
- prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
potrivit cărora: “documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se
asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne
și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către
autoritățile deliberative”;
- prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, potrivit
cărora: “consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico - economice pentru
lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu 14 voturi “pentru”, fără voturi “împotrivă”, fără “abţineri”, din
totalul de 15 consilieri locali în funcție,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați, precum și cofinanțarea din bugetul
local pentru obiectivul de investiții „PISTĂ ROLE ÎN LOCALITATEA SÂNTANDREI”, COMUNA
SÂNTANDREI, JUDEȚUL BIHOR”, la faza Proiect tehnic+Detalii de execuție+Caiet de sarcini, față de
Studiul de fezabilitate, Proiect finanțat prin Programul național de dezvoltare rurală, cu o valoare totală
actualizată de 365.548,44 lei inclusiv TVA, din care:
- cheltuieli eligibile: 277.322,87 lei inclusiv TVA, suportate din bugetul de stat,
- cheltuieli neeligibile: 88.225,57 lei inclusiv TVA, suportate din bugetul local, conform Devizului general
reactualizat, Anexă la prezenta hotărâre si care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul
Bihor____Primar______Biroul Finanțe-Contabilitate_____Compartimentul Achiziții Publice și Fonduri
Europene_____Compartimentul Urbanism și Protecția Mediului_____Afişaj____Dosar special de ședință.
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