ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA VERESTI
CONSILIUL LOCAL

norAnAnn
privind modificarea Art.l din HCL nr.16/03.03.2017 privind asigurarea
cofinanflrii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin
P.N.D.L., aferente proiectului,,Extindere, reabilitare, modernizare si dotare
dispensar medical, in satul Corocaiesti, comuna Veresti, judetul Suceava", ce
urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene
Consiliul local al comunei Veregti, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive prezentatd, de domnul Gavriliuc DdnuJ, primarul
comunei Vereqti, jude{ul Suceavainregistratd sub nr.483 din 19.01.2018;
- Raportul biroului contabilitate, impozite gi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 484 din 19.01 .2018;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finan{e, urbanism din cadrul Consiliului Local al comunei Veregti,
judeJul Suceava, inregistrat sub nr.570 din 23.01.2018;
- Prevederile Ordinului MDRAP nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 2812013
pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare Iocald, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare ;
- Ghidul de implementare aI PNDL;
- Devizul general aferent proiectului ,,Extindere, reabilitare, modernizare qi
dotare dispensar medical in satul Corocliegti, comuna Vereqti, jude{ul Suceava";
- prevederile Legii m.2412000 privind normele de tehnicd legislativd,
republigat6, cu modificarile gi completdrile ulterioare;
In temeiul dispozi{iilor art. 36 alin. (4) lit. d) 9i art.45 alin. (1) din Legea
2I512001 a administraliei publice locale, republicatd, cu modif,rcdrile qi completdrile
ulterioare,

HOTARASTE

Art.l

Se aprobd modificarea Art.l din HCL nr.16/03.03.2017 privind

asigurarea cofinan{5rii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile
prin P.N.D.L., aferente proiectului ,,Extindere, reabilitare, modernizare si dotare
dispensar medical, in satul Corocdieqti, comuna Vereqti, jude{ul Suceava", ce vrmeazd
a fi fnanfat prin Ministerul Dezvoltdrii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene, dupd cum urmeaz6:

Articolul I se modificd

Ei va avea

urmdtorul cuprins;

"Art.l Se aprobi asigurarea cofinan{irii

de la bugetul local, in suma de
73.589 lei , TVA lgoh inclus, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli
neeligibile prin P.N.D.L., aferente proiectului rrExtindere, reabilitare, modernizare
si dotare dispensar medical, in satal Corocaiesti, comuna Veresli, judetul Suceava" ,
ce urmeaza a fr finantat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene:
- studiu de Fezabilitate - 19.635 lei;
- studiile de teren - 5.950 lei;
- taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autoriza{ii - 3.050 lei;
- elaborare certificat performanta energetica - 595 tei;
- Documentatii obtinere acorduri, avize, autorizalii - 1.190 rei;
- Amenajarea terenului - 5.950 lei;
- expertiza tehnicil - 2.975 lei;
- audit energetic - 1.785 lei;
- organiz re^ procedurilor de achizi{ie - 8.330 lei;
- asisten{a tehnici din partea proiectantului- 2.678 lei;
- plata dirigin{ilor de santier - 6.188 lei;
- consultanld - 10.115 lei;
- comisioane, cote, taxe, costuri credite - 5.148 lei.

Art. 2. Primarul comunei. prin aparutul de specialitate, va aduce la indeplinire
inte de qedin{i,

Contrasemneazd,
Secretarul comunei,
XoniJd

Vereqti, 23 ianuarie 2018
Nr.3

Nicoleta

