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PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finant
eaza del.a bugetul
de stat rest de executie la nivelul 01.01.2021la obiectiwl de investitii
nnonnRN.rzARE
,,
DRUMURI COMUNALE SI RIGOLE,IN COMUNA FANTANELE,
JUDETUL IASI, ETI\PA II''
AvAnd in vedere :
-Adresa cu nr. 252104.0I.2021 aMinisterului Dezvoltarii Lucrarilor Publice
si Administratiei
- Raportul de specialitate al Biroului financiar contabil din aparatul
de specialitate al
primarului ,inregistratcu nr. 58/l I .01.2021;
- Referatul de aprobare privind oportunitatea initierii proiectului de hotarare
invocat,,
inregistratd cu nr. 59lll.0l.2O2l ;
- Avizul consultativ al comisie de specialitate cu nr..................
- Referatul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei privind legalitatea
proiectului de hotarare invocate inregistrat cu nr.
Tinand cont de :
-OUG nt. 28l2AB privind aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,
cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr.2412000 privind Normele de tehnicl legislativl pentru elaborarea actelor
normative;
-Legea 22712015 privind Codul Fiscal:
-Legea nt.273/20b0 p.itirJi*"r,.i. p"Uri.e, cu modificarile si completarile
ulterioare,
- Hotararii Guvernului nr.90712016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru aI
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii firrantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulteritare,

In temeiul att.l36 alin

(l)

din OUG 57l2Tl9 privind Codul Administrativ
HOTARASTE

Art.l

Valoarea totala a contractului de investitii este de 5.847.310,17lei din care
5.073.920,91 lei fonduri alocate de la bugetul de stat prin contractul de finantare nr.l06
din24.05.2016 si Actul aditional nr.01/30.12.2016 ri sg.+zs lei de la bugetul loc,al.
Art.2 Valoarea lucrarilor executate in baza contractului de lucrari nr.Za1grcz.O4..20lg
pana la data de 31.12.2020 este de 4.135.245,80 lei iar valoarea necesara de la bugetul
de
stat pentru frnalizarea lucrarilor ramase a fi executate incepand cu data de 0l .Ol.il.O2l
este de 1.414.434,83 lei.
Art.3 Primarul comunei Fantanele, judetul Iasi, prin serviciile aparatului de specialitate,va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.A Copii de pe prezenta hotarare se va inainta institutiilor interesate, Ministerul
Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei , primarului comunei si o va face
publica prin afisare,la sediul primariei comunei Fantanele.
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