
ROMANIA
JUDETUL BACAU

coMUNA GURA vArr
coNSrLruL LocAL GuRa vArr

Sat Gura VAii, str. Primdriei nr.?, Cornuna Gura VAii, judeful Bacdu
Telefon: 03711407500; fax.03721002112, e-mail: primariaguravaii(D,yahoo.com

uorAnAnp
privind aprobarea asiguriiriiJinunlririi de la Bugetul Local pentru categoriile de cheltuieli

cure nu se Jinanteazd de lo Bagetul de Stat prirt Programul National de Dezvoltsre - PNDL
pentru obiectivul de investitii

Extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna Gura Vaii.
iudetul Bacau

Consiliul local al Comunei (iura Viii, intrunit in qcdinfl ordinarl,la data de
26.02.2021.

Examinf,nd:
-proiectul de hotdrdre privind aprobarea asigurdrii finanfarii de la Bugetul Local pentru

categoriile de cheltuieli care nu se finanfeazi de la Bugetul de Stat prin Programul Nalional de
Dezvoltare - PNDL pentru obiectivul de investilii ,,Extindere retea de alimentare cu apa
potabila in comuna Gura Vaii, judetul Bacau"" - proiect din iniliativa primarului;
Re(inind: Referatul de aprobare nr.l 3058124.02.2021 al primarului comunei Gura V[ii. in
calitate de iniliator;

Analizflnd: Raporlul de specialitate nr.13057124.04.2021 al Biroului Buget, Finanle qi
Contabilitate. prin care se propunc aprobarea asiguririi finanfarii de la Bugetul l,ocal pentru
categoriile de cheltuieli care nu se finanteazi de la Bugetul de Stat prin Programul NaJional de
Dezvoltare - PNDL pentru obiectivul de investi{ii ,,Extindere retea de alimentare cu apa
potabila in comuna Gura Vaii, judetul Bacau";

V5zflnd avizul favorabil al comisiei dc specialitate:
votul consiliului Local Gura vrii, astfel , /L-,,p€ntru,, O ,,ab7ineri,,, O

,,impotrivI,

Potrivit O.U.G. nr.2812013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locald.
modificatd Ei completatd qi avAnd in vedere O.M.D.R.A.P. nr. 185112013 modificat qi completat;

Potrivit dispozi(iunilor art. 129, art.l33, alin. 2, art.l39 qi art.196 din O.U.G. nr.
5712019 privind Codul Administrativ, cu moclificlrile qi completlrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.l. Se aproba asigurarea frnantirii de la Bugetul Local pentru categoriile de cheltuieli

care nu se finanleazd'dela bugetul de stat prin Prograniul Na[ional de Dezvoltare l,ocalf,- PNDL.
pentru obiectivul de investilii ,,Extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna
Gura Vaii, judetul Bacau", cu suma de 395.566,09 lei, pentru plzita unor cheltuieli care nu se
Iinan{eazd prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru oblinerea gi amenajarea terenului,
studiile de f-ezabilitate/documenta{iile de avizare a h,rcririlor de interven{ii. studiile de teren,
studiile de specialitate, expctlizele tehnice gi/sau audit energetic" asisten{a tehnicl. consultan}i.
taxe pentru oblinerea de avizelacorduri/autorizalii. organizarea procedurilor 6e achizilii. active



necorporale, cheltuieli conexe organiz5rii de gantier, comisioane. cote, taxe, costuri credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice. teste ;i predare la beneflciar .

Art.Z. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinleaz[ Primarul con]unei Gura
Vaii prin Biroul Buget. Finan{e qi Contabilitate.

Art.3. Prezenta Hotdrdre se comunicii. prin griia Secretarului General al comunei Gura
vsii :

-Institu(iei Prefectului - Judetul BacIu;
-Biroului Buget, Finan{e qi Contabilitate;
-Ministerului Dezvoltirii, Lucrlrilor Publice qi Administra(iei;
-Monitorului Ofi cial Local.

Presedinte de qedin(i,
rATanu DUMITRU - DAN

Contrasemneazd
Secretar General,

Vrf,nceapu Aliqe ; Cristina
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