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Primar Mihai CAZACU

HOTÄRÂREA
Nr. 72 din 21.12.2022

Privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii:
,,REABILITARE SI MODERNIZARE $COALA GIMNAZIALÃ "NICOLAE IORGA"

CORP 3, COMUNA DERSCA, JUDETUL BOTOSANI "

Consiliul Local al Comunei Dersca, intrunit in sedinta ordinara in data de 21.12.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;

- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completàrile ulterioare;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;
- art. 7 alin. (1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Localã,
- art.5 lite), art.6 alin.(4) si art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Localã, probate

prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013;

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, inregistrat sub nr. 6.423 din 12.12.2022,

in calitatea sa de initiator, calitate acordatã de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136,
alin. (1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificârile si completàrile ulterioare;

- referatul de specialitate sub nr. 6.422 din 12.12.2022 întocmit de doamna Sabina Crihan,
consilier achizitii publice

- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Dersca

In temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgent a Guvernului n. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile

si completärile ulterioare

ADOPTÀ PREZENTA HOTARÂRE:

Art. 1. Se aprobà cofinantarea obiectivului de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" CORP 3, COMUNA DERSCA, JUDETUL
BOTOSANI", dupà cum urmeaza:

VALOARE TOTALÃ: 112.201,39 lei inclusiv TVA,



Pentru plata unor cheltuieli care muse finanteazà prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului, studile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de
interventii, studiile de teren, studile de specialitate, expertizele tehnice $i/sau audit 
asistenta tehnica. consultant, taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizati, 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.

Art. 2. Cofinantarea va fi suportatã din bugetul local de venituri si cheltuieli al COMUNEI
DERSCA

Art. 3. - Prezenta hotarâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevazut
de lege, primarului comunei, compartimentului buget finante si prefectului judetului Botosani si se
aduce la cunostintà publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet
http://www.comunadersca.ro/

Presedinte de sedintã:
Consilier Local MANI
Ionel MALES

Contrasemneaza,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lacrâmiogra 

#th(OCAL
Prezenta hotarare a fost adoptatà cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr.consilieri în functie= 13


