ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI DITRĂU

HOTĂRÂREA Nr. 32/2019
pentru m odificarea Hotărârii nr. 45/2018 privind aprobarea valorii de finanţare a investiţiei
"REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA"
după încheierea contractelor de achiziţii
Consiliul Local al Comunei DITRĂU întrunit în şedinţă ordinară din data de 22 mai 2019;
Având în vedere:
- Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3311/27.11.2017 încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna DITRĂU, înregistrat sub nr. 8062/14.12.2017, având ca obiect alocarea unei
finanţări din bugetul MDRAAP şi FE în suma totală de 3.561.777,84 lei pentru realizarea obiectivului
de investiţii " REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI DITRĂU, JUDEŢUL
HARGHITA în comuna DITRĂU, judeţul Harghita";
- Contractele de achiziţii încheiate în derularea proiectului de investiţii;
- expunerea de motive prezentată de Compartimentul achiziţii, înregistrată sub nr. 2422/2019;
- raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău nr. 2425/2019;
- raportul Comisiei pentru activităţi economice, buget din cadrul Consiliului local Ditrău;
- procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre nr. 2306/2019;
Luând în considerare prevederile:
- prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificată şi com pletată;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, modificată şi completată;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, modificată şi completată;
în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d), ale art. 45, precum şi ale art. 115,
alin. (1), lit. „b" din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 45/2018, astfel art. 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. Se aprobă valoarea de finanţare a investiţiei: " REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE
DIN INTERIORUL COMUNEI DITRĂU, JUDEŢUL HARGHITA ", după încheierea contractelor de achiziţii,
după cum urmează: valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) = 3.806.685,38 iei, din care C+M
(inclusiv TVA) = 3.327.859,00 lei."
Art. 2. Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 45/2018, astfel art. 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art. 2. Se aprobă asigurarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor care nu se
finanţează prin program ul PNDL în valoare totală de 763.163,36 lei cu TVA."
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei DITRĂU.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Primarului comunei DITRĂU şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului comunei.

Ditrău, 22 mai 2019
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