ROMANIA
JUDETUL DIMBOVITA
COMI-INA MALU CU FLOIU
CONSILIUL LOCAL

H O TARARE
Privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul ,,Imbunatatirea retelei de
drumuri de interes local in comuna Malu cu Flori, judetrul Ddmbovitra"de la
bugetul local al Primariei Malu cu Flori.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALU CU FLORI.
JUDETUL DAMBOVITA

Intrunit astazi 31,07.2A17,ora

in sedinta extraordinara
a adoptut prezenta hotarure cu 11 voturi pentrul
numarul totul de consilieri 11 ; consilieri prezenti 11
78,oo

Avand in vedere :
In conformitate cu prevederile pentru aprobarea Programului na{ional
de dezvoltare 1oca16 si Ordinului qrujstrUlUl jgzvoltdrii reeionale si
pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgen{d a Guvernului nr. 2812013 pentru aprobarea Programului
Nalional de Dezvoltare I-,ocald" ;
Tinand seama de prevederile Legir rv.27312006 privind finan{ele
publice locale, cu modilficdrile gi completdrile ulterioare ;
Luand act de expunerea de motive cu nr. 4093127.07.2017 a
primarului comunei Malu cu Flori, privind necesitatea si
oportunitatea investitiei ;
Raportul compartimentului achizittt cu nr. 4092127 .07 .2017 intocmit
de catre doamna Simene Gabriela;
- Avtzul comisiei nr. 1 - programe de dezvoltare economico sociale :
buget - finante , administratia domeniului public si privat al comunei,
agricultura, gospodarire comunale, protectia mediului, servicii si
comert, din caclrul Consiliului Local Malu cu Fiori ;
- Avizul comisiei nr.2 - invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala,
activitati sportive si de agrement , din cadrul Consiliului Local Malu
cu Flori

;

Avizul comisiei nr. 3 - administratia publica locala, jur:idica, apararea
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, din cadrul
Consiliului Local Malu cu Flori ;
in temeiul crrt" 9 alin. (2) clirt OUG nr. 2812013, pentru aprobarea
Programului nalional de dezvoltare 1ocal6, cu modificdrile ;i

completdrile ulterioare,

a fost aprobat

OMDRAPFE nr.
340712I.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investilii gi
su.mele alocate acestora pentru frnan\area Programului na{ional de
dezvoltare loca16, pentru judelul Ddmbovila, in perioada 2017-2020.
Conrform listei aprobate, oom. Malu Cu Flori beneficiazd de finanlare
prin PNDL 2017-2020 pentru urmdtoarul obiectiv de investilii:
"Imbundtdlirea relelei de drum de interes local tn comunu Malu cu
Flori, judelul Ddmboviga", cu vuloareu slocatd din bugetul de stat de
4.986.665,00 lei. Comuna Mulu cu Flori va colinanta urmdtoarele
categorii de cherltuieli, care nu se finanleazd, de la bugetul de stat prin
PNDL:
Avand in vedere prevederile ar1.36 alin (2) lit.b), alin. (4) ht.d, art.63
alin (1) lit.c), precum si pe cele aIe att.l26 din Legea administratiei
publice nr.2I5l200I, republicata cu modificarile si completarile

ulterioare.
In temeiul art. 45 alin. 1 , ar1r. 115, alin., lit. b, din Legea nr.21512001
pivind administratia publica locala , republicala, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art.l

Se aproba cofinanatarea pentru obiectivul ,,Imbunatatirea
retelei de drumuri de interes local in comuna Malu cu Flori iudetul
Dambovita" de la bugetul local al Primariei Malu cu Flori.
.Art,2 - Finanterea inv<lstitiei se varealiza prin Programul National de
Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 2017-2020
pentru obiectivul ,, Imbuna.tatirea retelei de drumuri de interes local in
comuna Malu cu Fllori , judetul Dambovita" , cu valoarea Iocata de la
bugetul de stat de 4.986.665,00 lei.
Art,3 - Valoarea totala: 5.275,t41 lei inclusiv TVA, din care C+M
4.855.765 lei inclusiv TVA. I-ungimea totala a drurnurilor este de 4 Km.
Art.4 - Se aproba cofinantarea in valoare de 288.486 lei
reprezentand 514680 din valoarealotala a proiectului.

Art. 5. Comuna Malu cu Flori va co/inanta urmdtoarele categorii

de

cheltuieli, care nu se ftnan\eazd de ia bugetul de stat prin PNDL:
cheltuieli pentru oblinerea qi amenajarea terenului,
o studiile de fezabtlitateldocumentaliile de avizare a lucririlor de
intervenlii
o studiile de teren,
o studiile de specialitate,

o expertizele tehnice qi/sau audit energetic,
o asistenta tehnicS,
o consultanta,
o taxe pentru oblinerea de avtzel acorduri/autoriza\1i,

.

organrzarea procedurilor de achtzilti,

o active necorporale,
o cheltuieli conexe organrzdrii de qantier,
o comisioane, cote, taxe, costuri credite,
o cheltuieli pentru probe tehnologice, teste gi predare la
benehciar.
Art,6. Cu aducereala indeplinire aprezentei hotarari se insarctneaza
Primarul comunei Malu cu Flori, Constantin Ion.
Art. 7. Prezenta hotarare se va aduce la cunostiinta publica prin afisare
la sediul autoritatii publice locale si se va oomunica Institutiei Prefectului
judetului Dambovita in scopul exercitarii controlului de legalitate.
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