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HoTARARE NR.3g lzor8

privind aprobarea asigurlrii cofi nanfirii obiectivului de investifie
,EXTINDERE SI MANSARDARE DISPENSAR UMAN IN VEDEREA AMENAIARII SEDIU PRIMARIE IN

COMUNA BOTIZA IUDETUL MARAMURES'

Consiliul local al comunei Botiza, intrunit in sedinta extraordinara in data de L0.12.2018:
in temeiul prevederilor art.45 alin. (1) din legea administra{iei publice locale nr.2l5l200l,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
Avdnd in vedere prevederile:

a)art.36 alin.(l), alin.(2),lit.,,b" coroborate cu gi alin.(4) lit. "a" $i "d" gi art.115 alin.(l) lit."b"din din
Legea administrafiei publice locale nr.21512001, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

b) art.44 alin.(1) din Legea nr.27312006, privind finanlele publice locale;
c) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G .2812013 pentru aprobarea Programului Nalional de DezvoltareLocald,
d) art.9 alin.(2) din OUG 2812013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locald, cu

modificarile si completarile ulteriaore, a fost aprobat'Ordinul MDRAP nr.3680/17.07.2017 privind
aprobarea listelor obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora ;

e) art.8 din Ordinul MDRAP mr.185112013 republicat;
Ludnd act de :

Adresa cu nr. 143434103.12.2018 de la M.D.R.P. prin care s-a transmis lista cu obiectivele de

investitii si sumele alocate de la bugetul de stat pentru comuna Botiza;
-referatul de aprobare al primarului comunei Botiza,in calitatea sa de inifiator, inregistrat sub

nr.4l74 din 10. 12.201 8;

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Botiza:

-raportul Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local BOTIZA;
, AYend in vedcre qpeft-:Y 

Dezvoltare LocalS in cadrul Ministerului Dezvoltdrii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor

Europene,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Botiza adopti prezenta hotflrAre:

Art.l.Se aproba valoarea totalaainvestitiei obiectivului ':EXTTNDERE St MANSARDARE DTSPENSAR

IJMAN IN VEDEREA AMENNARII SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BOTIZA JUDETUL MARAMURES"

in suma de 5224512,01 lei
Lrt.z - Se aprobl asigurarea finantarii de la bugetul de stat pentru obiectivul "EXTINDERE Sl

MANSARDARE DISPENSAR UMAN IN VEDEREA AMENATARII SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BOTIZA.* 
ilJDETuL MARAMURES" in suma de 48 I 0 I 82 lei si cofinantSrii obiectivului de invest itii "E(TINDERE St

MANSARDARE DISPENSAR UMAN IN VEDEREA AMENNARII SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BOTIZA

JUDETUL MARAMURES" de la bugetul local in suma de 365.226,01 lei pentru urmatoarele categorii de

cheltuieli , care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL cum sunt:

-iheltuieli pentru oblinerea gi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaliile de

avizare a lucririlor de intervenfii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice qiisau audit

energetic, asistenfa tehnicS, consultanld, taxe pentru oblinerea de avizelacorduri/autorizalii, organizarea*}' 
procedurilor de achizigii, active necorporale, cheltuieli conexe organizdrii de qantier, comisioane, cote,

taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste gi predare la beneficiar.

Art.3 -Prezenta hotarare se comunica la:
-Institutiei Prefectului-Jud.Maramures
-rnmarulul comunel }Jollua;
-Dosar hotarari ale Consiliul


