ROMANIA
JUDETUL NEAMT
AL COMUNEI STEFAN CEL MARE
LOCAL
CONSILIUL
HOTARARE
pentru modificarea Hotirerii Consiliului Local nr. I din 27.01.2010 privind aprobarea
studiului de fezabilitate, a planului anual de evolu(ie a tarifelor qi taxelor precum Ei a
cofinan(5rii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al DeEeurilor in Jude{ul Neamf"
Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, intrunit in qedin(I la data:le29 februarie 2016;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 273 12006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare gi ale Hotdrdrii Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea
conlinutului-cadru a1 documentaJiei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a
structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi lucrdri
de intervenlii;

Examin6nd expunerea de motive nr. 1024124.02.2016 a Primarului comunei Stefan cel
Mare;
VdzAnd raportul de specialitate nr. 1024 102.02.2016 al compartimentului de specialitate cu
atribulii in domeniu, precum qi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
in baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), e), f;, art.45 alin. 1, precum gi ale

art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu
modificdrile qi complet5rile ulterioare;

HOTARA$TE:

Art..l.

din Hotdrdrea Consiliului Local al comunei

Stefan cel Mare
planului
anual de evolulie a tarifelor
nr. 1127.01.2010, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a
gi taxelor precum gi a cofinanldrii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Degeurilor in
Judelul NeamJ", in sensul modificdrii valorii proiectului, aceasta urmAnd a fi de 150.965.441 lei
inclusiv T.V.A
Se aprob[ modificarea art. 1

din HotdrArea Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare nr.
privind
studiului
de fezabilitate, a planului anual de evolufie a tarifelor gi
aprobarea
1127.01.2010,
taxelor precum gi a cofinanldrii proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Degeurilor in
JudeJul NeamJ", cu modificdrile qi completdrile ulterioare, urmand ca acesta sa aibd urmdtorul
conlinut:
,,Se aprobd contribulia proprie a Consiliului Local al comunei Stefan ce1 Mare la
cofinanlarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Degeurilor in Judelul Neam1", in
valoare totald de 25.953.231ei inclusiv T.V.A, din care;
l.ContribuJia la valoarea finantatA a proiectului (Funding Gap): 4.932,37 lei.
2. Contributia proprie la Non Funding Gap ( NFG): 16.967, 28lei.
3. Contributia ta T.V.A .aferentd valorii NFG: 4.053,58 lei.
Art.2.

Se aprobd modificarea ar1. 3

Art.3. Anexa la prezenta hotirdre, inlocuieqte in mod corespunzdtor anexa nr. 3 la Hotirdrea
Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare nr. 1121 .01.2010, privind aprobarea studiului de
fezabilitate, a planului anual de evolu{ie a tarifelor gi taxelor precum gi a cofinan}drii proiectului

NeamJ", cu modificdrile 9i completdrile
,,Sistem de Management Integrat al Deqeuriior in Judetul
ulterioare.

Art.4. Celelalte articole din HotdrArea Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare

nr.

ll2T.Ol.z1l1,privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluJie a tarifelor 9i
taxelor precum gi a cofinanldrii proiectului ,,Sistem de Malagement Integrat al Deqeurilor in
Judeiul Neamf', r6mdn neschimbate.

Art.S. Primarul comunei

Stefan cel Mare qi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate

al primarului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

Art.6 Secretarul comunei va face publica

ptezenta hotlrAre

si o va comunica persoanelor si

institutiilor interesate.

Preqedinte de gedinfi,

Conhasemneaze,

Secretar,
Stoleru Nicolae

Nr.

19 din 29.02.2016

