ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSLIUL LOCAL AL
COMUNEI VINTILĂ VODĂ
HOTĂRARE
privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactulizati
pentru obiectivul de investiţie „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE
CENTRU DE PERMANENȚĂ” in vederea derulării acestuia
prin Programul National de Dezvoltare Locala
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere :
- expunerea de motive a Primarului Comunei Vintilă Vodă, înregistrată sub
nr.3287/25.06.2019;
- raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei comunei Vintilă
Vodă, jud. Buzau inregistrat sub nr. 3288/25.06.2019;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local al Comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ;
- Adresa MDRAP, inregistrata sub nr. 21748 din 11.02.2019 prin care se
solicita prezentarea Devizelor Generale reactualizate / Hotararilor de aprobare a
indicatorilor economici actualizati si a cofinantarii sumelor necesare aferente
obiectivelor de investitii finantate prin PNDL;
- prevederile O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile art.44 Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru
Aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr
1851/2013. - prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) şi alin.(6) lit.a) punctul
13 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Contractului de finanțare
pentru Programul Național de
Dezvoltare Locală nr. 3808/08.06.2018 / 2778/18.06.2018 ;
- prevederile Contractului de executie de lucrari nr. 4835/02.11.2018 ;
-Devizul General reactualizat, privind investiția ,,Reabilitare, modernizare și
dotare Centru de Permanență Vintilă Vodă”;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizaţi aferenţi
obiectivului de investitii ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CENTRU DE
PERMANENȚĂ" în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Locală – subprogramul ,,Modernizarea Satului
Romanesc” – domeniul specific d) extinderea / reabilitarea / modernizarea /
dotarea unităţilor sanitare, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă implementarea proiectului ,,REABILITARE, MODERNIZARE
SI DOTARE CENTRU DE PERMANENȚĂ” în comuna Vintilă Vodă, judetul Buzau și
suportarea de la bugetul local al comunei a cheltuielilor neeligibile în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Locală în limita sumei de 81.968 lei inclusiv
TVA (din care 19.756 lei inclusiv TVA deja decontați).
Art. 3. Primarul Comunei Vintilă Vodă, Județul Buzău va urmări ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul Local al Comunei Vintilă Vodă,
Județul Buzău, asupra modului de îndeplinire.
Art.4. Începând cu data prezentei, H.C.L. Vintilă Vodă nr. 9 din 28.02.2019,
se abrogă .
Art.5. Secretarul comunei Vintilă Vodă va aduce la cunoştinţă publică
prevederile prezentei hotărâri, prin afişare şi o va înainta Instituţiei PrefectuluiJudeţul Buzău, primarului comunei, precum şi autorităţilor interesate, în termenul
legal .

NR. 27
Vintilă Vodă, 27 IUNIE 2019
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, LICA ELENA MONICA

Contrasemnează
secretarul comunei ,
LUNGU MIHAELA

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul
Buzău în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare cu :10 voturi pentru; -voturi împotrivă; -abţineri , din numărul total de 11 consilieri în
funcţie şi 10 consilieri locali prezenţi.

