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HOTĂRÂRE 

NR. 11 DIN 28.02.2017 

privind aprobarea valorii totale a investitiei 

„Construire gradinita cu 3 Sali de grupa in sat. Izvoare, Com. Bahna, Jud. 

Neamt" finanţat de Guvernul României în cadrul  

Programului National  de Dezvoltare Rurala 

 

Consiliul local al Comunei Bahna, judeţul Neamt intrunit in sedinta ordinara din data de 

28.02.2017 

- Cu respectarea prevederilor Legii 215/2001, republicată, privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 41 – 48 din Legea 273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

investiţiile publice locale; 

- Examinând expunerea de motive ale Primarului Comunei Bahna din care rezultă 

necesitatea realizarii investitiei: „Construire gradinita cu 3 Sali de grupa in sat Izvoare, 

Com. Bahna, Jud.Neamt",  finanțat prin PNDR ; 

- În baza: art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (2), lit. „d”, alin. (4), lit. „d”, alin. (2), lit. 

„a”, pct. 10, 18,alin. (9) şi art. 45alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art. 1.Se aprobă valoarea totala a investiției in valoare de 975.722,69 lei TVA inclusa, pentru 

realizarea proiectului „Construire gradinita cu 3 Sali de grupa in sat Izvoare, Com. Bahna, 

Jud.Neamt", finantat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, pentru domeniul specific 

“realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare/ dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de 

învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii”.  

   Art. 2.Primarul şi serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   Art. 3.Secretarul comunei va asigura publicitatea prezentei hotărâri la sediul instituţiei şi va 

comunica prezenta hotărâre: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamt pentru exercitarea controlului de legalitate; 

- Primarului Comunei Bahna 

- Compartimentului Contabilitate 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

         CONSILIER,                                                                        Contrasemnează   

                                                                                         

      ANGHEL  IOAN                                                                        Secretarul comunei, 

                         CAPRIOARA SOFICA 

 

 

 

 


