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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 1598 din 7.03.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumelor destinate finantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile

aferente investiţiei ” Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna
Pîrteștii de Jos, județul Suceava ”

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava, înregistrată la nr.1597 din 7.03.2017;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat la nr.1593 din data de 7.03.2017;

- Adresa MDRAP nr. 11322/8.02.2017 cu privire la termenul de transmitere a
documentațiilor pentru obiectivele de investiții finanțate prin PNDL

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- Dispoziţiile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Dispoziţiile art 8 din Ordonanța de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art 291 alin.(1) lit.b) al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările
și completările ulterioare

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1), alin. (2), lit. b), alin. (4) lit.d), lit.e), art. 6 lit.a) art. 45
şi art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă sumele destinate finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
aferente investiţiei ”Înființare sistem de canalizare și extindere alimentare cu apă în comuna
Pîrteștii de Jos, județul Suceava ” în valoare de 640.838 lei, conform cu devizul general din
anexă care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava și aparatul de specialitate din
cadrul Primăriei comunei Pîrteștii de Jos, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator,
Primar,

Toma Ioan Pavel Avizat
pentru legalitate,

Viză CFP
Secretar comună
Consilier superior
Gorcea Mihaiela

Ciornei Laura


