ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE
HOTARARE
pentru modirtcarea Holararii Consiliului Local nr. 49/2016 privind obiectivului de investilie
,,ModerniTare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, Iudetul Neamt,
Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neam(;
Avfind in vedere:
o Expnnerea de motive m. 1174109.03.2017, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin,
privind actualizarea cotei de T.V.A. aferentd investitiei;
o Prevederile art.29l din Codul fiscal, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
. Prevederile Legii m 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile

o
o

si completarile ulterioare

;

Art.7 alin.(l) lit.a) O.U.G.2812013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locald,

Art.5 lit.e), art.6 alin.(4) 9i art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea in

aplicare a prevederilor OUG 2812013 pentru aprobarea Programului naliona.l de dezvoltare
locali, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, cu modifrcirile si completarile
ulterioare;
in temeiul prevededlor art. 45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001,
republicat[, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE
Art. 1 Se aprobA indicatorii tehnico-economici act:ualizali cu cota de T.V.A de 19%, pentru
obiectirrrl de investilie "MODERNIZARE $COAL{ PRIMAT,{ CUtCOrc;ru, COMWA $TEFAN CEL
MAR$ JUDETUL NEAW", conform devizului general actualizat, anexa integranta a prezentei
hotnrdrii.
Art. 2 Se modofice art. 3 din H.C .L. ra. 4912016, dupd cum urmeazd : "Se aprobd asigurarea
cofinanjdrii obiectirului de investilii ,,Modemizare scoala primara Ghigoiesti, comuna Stefan cel
Mare, Judetul Neamt", cu suma de 33.847 lei cu T.V.A., pentru plata unor cheltuieli caxe nu se
fnanleazd prin Programul PNDL cum sunt: cheituieli pentru oblinerea gi amenajarea terenului,
studiile de fezabilitate/documentaJiile de avizare a lucrdrilor de intervenlii, studiile de teren, studiile
de specialitate, expertizele tehnice gi/sau audit energetic, asistenJa tehnic6, consultanli, taxe pentru
oblinerea de avizelacordurilafioizalii, orgatizarea proceduriior de achizitii, active necorporale,
cheltuieli conexe organizirii de gantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru
probe tehnologice, teste $i predare la beneficiar.

Art.3 Secretarul comunei $tefan cel Mare comunicii

prezenta hotdrfue instituliilor gi

persoanelor interesate.
Preqedinte de qedinfi,

Nr, 22 din 10.03.2017

Contrasemneaz[,

