ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VINTILĂ VODĂ

HOTĂRÂ RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi – faza P.T.D.E.
pentru obiectivul de investitii ,, MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT NICULEŞTI,
COMUNA VINTILĂ VODĂ, JUDEŢUL BUZĂU”
Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ;
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău,
înregistrată sub nr. 5449/22.10.2019 ;
-raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de
dezvolatre locală, înregistrat sub nr.5457/22.10.2019;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului
local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Cap. III , art. 6 ,art, alin (2) ,lit. b) din Instrucţiune nr. 2 privind
ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială;
-Devizul General actualizat la faza P.T.D.E., privind investiția ,, Modernizare
Cămin Cultural sat Niculeşti, comuna Vintilă Vodă, județul Buzău’’;
- prevederile O.U.G. nr.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. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României,
republicată;
- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții;
- prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) şi d) coroborat cu alin.(4) lit.d) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, repunlicată (R2) , cu modificările si completările
ulterioare ;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ ;
HOTĂRĂŞTE;
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi faza P.T.D.E.,
aferenţi obiectivului de investitie ,, Modernizare Cămin Cultural sat Niculeşti,
comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău ’’ depus în cadrul Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autorităţile administraţiei publice locale se angajează să asigure
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Art.3. Numărul locuitorilor şi operatorilor economici deserviţi de Proiect , după
caz, precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului , sunt cuprinse în anexa,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Autorităţile administraţiei
publice locale se angajează
cofinanţarea pentru cheltuielile neeligibile prevăzute în Proiect.

să asigure

Art.5.Reprezentantul legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului este, primarul acesteia, domnul COMAN ION, în dubla sa calitate de
conducător al instituţiei publice şi de ordonator principal de credite.
Art.6. 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.7. Începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.15/29.03.2019 işi
încetează aplicabilitatea .
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Vintilă Vodă, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vintilă
Vodă,
Instituţiei Prefectului –Judeţul Buzău Buzău și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea
la
sediul
primăriei,
precum
și
pe
pagina
de
internet
www.primăriavintilavoda.ro.

NR. 47
Vintilă Vodă, 29 OCTOMBRIE 2019
Preşedinte de şedinţă,
Consilier, GĂINUŞĂ DUMITRU

Contrasemnează
secretar general,
LUNGU MIHAELA

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa ordinară
din data de 29 OCTOMBRIE 2019, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu :11 voturi pentru; -voturi împotrivă; -abţineri , din numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11
consilieri locali prezenţi.

