
ROMANIA
JUDETIJ'L SUCEAVA
COMUNA PUTNA

CONSILIII LOCAL

HoT.I.RARIA
privind aprobarea Devizului General actualizat qi a cheltuielilor actualizate
de cofinantare din bugetul comunei putna pentru realizarea obiectivului de

investilii " Construire gridinil6 cu program normal in sat Gura putnei,
comuna Putna,.iudeful Suceava,,

Consiliul local al comunei putna,.judetul Suceavai
AvAnd in vedere:

-Referatui de aprobare nr. 3700 din lg.O7.2O1g a viceprimarului comunei putna
d-nul Aanei Marius Cristian care indeplineste atribuliile domnului primar Coroamd
Gheorghe aflat ln concediu de odihlt6 ;

- Raporlul Biroului financiar- contabil, achizilii publice, fond fturciar, urbanism qi
amenajarea teritoriului nr. 3702 din 19.07.2019;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico_
social6, buget-finan1e, administrarea domeniului public qi privat, agriculturd,
gospod6rire comunald, proteclia mediului, servicii, c;me4, urbanism 9i airenajarea
teritoriului nr. 3804 dtn 24.07 .2019;
-Contractul de finanlare nr.2237 din 01.11.2017 ;

In baza prevederilor:
-_ Ordonallei de urgen!6 a Guvemului nr. 114/201g privind instituirea unor m6suri in
domeniul investiliilor publice qi a unor mdsuri liscal _ bugetare, modificarea qi
completarea unor acte normatir e qi prorogarea unor lermene;
-ar1..44 alin. (1) alin.(4) si art. 4! din Ligea nr. 27312006 privind finanlele publice
Jocale, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- an. 10, alin. (6) din Hotardrea Guvemului nr.90j12016 privind etapele de elaborareqi conlinutul - cadru ar documentaliilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice;- aft. 7, alin. (2) lir. "b" din Instrucliunea ru. 2l2}l8 privind ajustarea preiului
contractului de achizilie pubrici-/sectoriard modificatd prin instructiunea nr. 112019 a
Preqedintelui Agenliei NaJionale pentru Achizilii publice;
- ar1..8 din O.Y.9."L 28/2013 pentru aprobarea programului Naiional de Dezvoltare
Local6, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
-aft. 12 alin. (a) 9i (5) din Normelor metodologice penlu punerea in aplicare a
prevederilor Ordonanlei de urgenli a Guvernului "i. ZStZ)tl pentru aprobarea
Programului nalional de dezvoltare locald, aprobate prin Ordinul ministrului
dezvo-ltirii regionale qi administraliei publice nr. tS'SVZOt:, republicat, cu
modil'rc6rile ;i completirile ulterioare;



in temeiul prevederilor afi.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) Ei d), alin. (4) lit d),

alin. (6) lit. c) qi alin. (7) lit.a) , art, 139 alin. (1) din Legea nr. 21512001 a

administralie publice locale, republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HOTAIL{$TE:

Art. 1. - Se aprobd devizul general actualizat pentru realizarea obiectivului de

investijii " Construire gridini{i cu program normal in sat Gura Putnei' comuna

Putna, judeful Suceava ",, confom anexei cate face parte integrantd din prezenta

hotarare.

Art. 2. Se aprobd cheltuielile de cofinanlare actualizate din bugetul

comunei Putna, in sumi de 134.886 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul de investifii

prevdzut la aft. 1. Valoarea totale actualizat6 a obiectivului de investilie este de

864.910 lei.
Art. 3. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarad se asigurd de citre

reprezentantul legal al comrurei PUTNA, domnul primar Coroam6 Gheorghe gi

Biioul financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism 9i amenajarea

teritoriului.
Art. ,1. - Prezenta hoterare se comunic6, prin intermediul secretarului

con.runei, in temenul prevdzut de lege, primarului comunei qi prefectului judelului

Suceava qi se aduce la cunoqtinlS publici prin afiEarea Ia sediul primSriei, precum qi

pe pap.ina de inlemet u ww. primariapllllg.Iq

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL
DO

PUTNA
CA

Nr, 46
Putna 25.07.201 9

CENU$A NOHAI .NICOL


