HOTĂRÂRE
privind cofinantarea pentru proiectul “Alimentare cu apă a satului Izvoru”
din comuna Gogosari, judetul Giurgiu
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunit în şedinţa extraordinara
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, inregistrat cu nr.5459/08.11.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului local nr.64/2010, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii în cadrul proiectului “Alimentare cu
apă a satului Izvoru şi Canalizare menajeră cu staţie de epurare în satul Izvoru şi Gogoşari”
- prevederile Ordinului MMP nr.1.450/10.11.2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare,
canalizare şi staţii de epurare;
- prevederile art.41, art.44, alin.1, 2 si 3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată ulterior;
- prevederile art. 36, alin 1 si alin.4, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R A Ş T E:

Art.1.-(1) Se aproba cofinantarea de catre comuna Gogosari, din bugetul local pe anul 2016, cu
suma de 225 187 lei (TVA inclus) a proiectului “Alimentare cu apă a satului Izvoru” din comuna
Gogosari, judetul Giurgiu.
Art.2.- Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii
in cadrul proiectul “Alimentare cu apă a satului Izvoru, com. Gogosari, jud. Giurgiu ”,
va aduc la cunostinta urmatoarele:
Avand in vedere licitatia realizata in cadrul proiectului „ Alimentare cu apă a
satului Izvoru, com.Gogosari, jud. Giurgiu”, s-a reactualizat devizul general al lucrarii
ca urmare a acceptarii ofertei financiare depuse de ofertantul castigator si totodata s-au
modificat si sumele necesare cofinantarii obiectivului din bugetul local pentru plata unor
cheltuieli care nu se finanteaza prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a
lucrarilor de interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice
si/sau audit energetic, asistenta tehnica, consultanta, taxa pentru obtinerea de
avize/acorduri/autorizatii, organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale,
cheltuieli conexe organizarii de santier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli
pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar, urmând a se elabora un proiect
de hotărâre a Consiliului local Gogoşari în prima şedinţă.

P R I M A R,
Daia Dănuţ

