ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 12
din 24 februarie 2021
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare
Drumul Stânilor în comuna Oancea, județul Galați”
Inițiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați
Nr.si data depunerii proiectului nr.525 din 16.02.2021
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din
24.02.2021;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.525 din 16.02.2021.
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Oancea nr.552 din 17.02.2021;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică,
financiară, activități social culturale, culte, juridică și disciplină;
Având în vedere.
a) oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei
Publice,
b) art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
c) art.7 alin.(1) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală,
d) art.6 alin.(4), art.8 alin.(2) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări și
completări ulterioare;
e) art.129 alin.(2), lit.„b” alin.(4) lit.”d” din OUG.nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) din OUG.nr.57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE
Art.1 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii
„Modernizare Drumul Stânilor în comuna Oancea, județul Galați”, cu suma de
87.988,79 lei, 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. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de primarul
comunei Chiriloaie Victor, compartimentul financiar contabil, comunicarea către
Prefectul Județului Galați pentru control și legalitate, afișarea pe site-ul primăriei va fi
asigurată de secretar general Dima Elisabeta.

Președinte de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General,

Avădanei Pericle

Oancea – 24 februarie 2021
Total consilieri ce compun Consiliul local = 11 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 10 consilieri
Au votat”pentru”10 , Au votat ”împotrivă” , Abţineri .

Dima Elisabeta

