
 

 

  

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea valorii cofinantarii  investitiei 

„Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț” 

finanţat de Guvernul României în cadrulProgramului naţional de dezvoltare locală 
  
     Consiliul local al Comunei Bahna, judeţul Neamt intrunit in sedinta extraordinara din data de 
28.02.2019: 
    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 Bahnadin care rezultă necesitatearealizarii 
investitiei:„Construire grădiniță cu 3 Săli de grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț”, finanțat 
prin Programul naţional de dezvoltare locală; 
    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 asigurarea cofinanțării obiectivului de investiție „Construire grădiniță cu 3 Săli de 
grupă în sat Izvoare, Com. Bahna, Jud. Neamț”, cu suma de    123 648,03 cu TVA, pentru plata 
cheltuielilor care nu se finanțează prin programul PNDL cum sunt: 

Nr. 
crt. 

Studiu/ serviciu Valoarea in lei cu  TVA 

1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 9.699 

2. Studiu de fezabilitate 21.420 

3. Studiu topografic 1.190 

4. Studii geotehnic 1.785 

5. Asistenta tehnica  10.710 

6. Consultanta  27.370 

7. Taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii 4950 

8. Organizarea procedurilor de achiziții 12 444,70 

9. Comisioane, cote, taxe, costuri credite 1172,58 

10. Cheltuieli pentru utilitati 395.44 

11. Cheltuieli constructii si instalatii 32.512,55 
Total 123.648,27 

   Art. 2.Primarul şi serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   Art. 3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
                                             L.S 
 

           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 
      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. 18  din  28.02.2019 



 

 
 

 


