
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 


COMUNA CINDE$TI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTP-RARE 
privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie 

"IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCA'LE PRIN MODERNIZAREA STRAzIi BISERICII, PE 
L ... v '" 

VALE, STRAZII SCOLII SI A DRUMULUI COMUNAL DC 203 DIN SATELE CINDESTI SI BARCANESTI , 
, , COMUNA CINDESTI, JUDETUL NEAMT" " ,, , , 

Consiliul Local al Comunei Cinde~ti , judetul Neamt ; 
Vazand referatul primarului comunei Cinde~ti, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr.372 din 

18.02.2016 ; 
Analizand proiectul de hotarare initiat in acest sens, avizat favorabil de catre comisiile de specialitate ale 

consiliului ; 
In baza dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificanle ~i 

completarile ulterioare, ale art. 7 alin .(1) lit. e) din O. U .G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de 
Dezvoltare Locala, art.5 lit. e) , art.6 alin.(4) ~i art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a 
prevedenlor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare local a, aprobate prin Ordinul 
MDRAP nr.1851/2013 cu modificari 

In temeiul art. 36 alin.(1) , alin.(2) lit."b"~i (4) lit. "a" ,artA5 ~i 47 din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Avand in vedere oportunitatea accesarii de fonduri guvernamentale prin Programul National de Dezvoltare 
Locala in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice , 

HOTARA$TE: 

Art. 1. Se aproba asigurarea cofinan\arii obiectivului de "Imbunatalirea infrastructurii locale prin 
modernizarea strazii Bisericii, Pe Vale, strazii Scolii si a drumului comunal DC 203 din satele Cindesti si 

, , , I 

Barcane~ti , comuna Cinde~ti, judelul Neamt" cu suma de 309.088,00 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se 
finanteaza prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru amenajarea terenului, studi ile de fezabllitatel 
documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice 
~i/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii , 
organizarea proceduril or de achizitii , active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de ~antier, comisioane, cote , 
taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste ~i predare la beneficiar. 

Art. 2. Cu punerea in aplicare ~i ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputernice~te 
primarul comunei Cinde~ti, dl. State Gheorghe-Daniel ~i compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei 
Cinde~ti. 

Art. 3. Secretarul comunei Cinde~ti va comunica prezenta hotarare Institu\iei Prefectului - Judetul Neamt, in 
vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei , domnului State Gheorghe-Daniel ~i celor interesati 
pentru ducerea la indeplinire aprevedenlor sale ~i 0 va aduce la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul primariei ~i 
publicarea pe site . 

Nr. 28 din 28 iulie 2017 


