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Nr. 52/ 06.11.2019

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 10/ 02.03.2017 privind asigurarea cofinanţării
obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Dichiseni, Judetul
Calarasi”
Primarul Comunei Dichiseni, Judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :









Instructiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 a Ministerului Finantelor Publice, privind ajustarea pretului
contractului de achizitie publica/sectoriala
Prevederile art. 221, 222 si 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
Prevederile art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in
domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative
si prorogarea unor termene;
Prevederile art. 220^3, alin. 1 din Legea 227/2015 - Codul fiscal, privind cota contributiei asiguratorii pentru
munca care este de 2.25%
Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
Prevederile art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,
Prevederile art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul
MDRAP nr.1851/2013 cu modificări;
Referatul nr. 4186 / 06.11.2019 întocmit de viceprimarul Comunei Dichiseni.

În temeiul art 136 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Solicit
Consiliului Local Dichiseni ,
analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea și emiterea unei hotărâri pentru
Art.1. Aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 10 / 02.03.2017 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de
investiţii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Dichiseni, judetul Calarasi” în ceea ce privește
suma, care va fi 407.705,84 RON cu TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL
cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a
lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa
tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe
tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

Art.2 Consiliul Local al Comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi, răspunde de ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului.
PRIMAR,
Iulian RADU
Avizat pentru legalitate
Secretar General U.A.T.
Jr. Laura Viorica PETRE

