
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E  

privind  modificarea HCL nr. 21/ 28.02.2019  privind aprobarea valorii cofinantarii 
investitie„Construire pod pe DC 98 (in zona Sat Aramesti) in comuna Bahna, judetul Neam  

finanţat de Guvernul Românieiîn cadrul Programului naţional de dezvoltare locală 
 
     Consiliul local al Comunei Bahna, judeţul Neamt intrunit in sedinta ordinara din data de 
31.05.2019, 
     Avand in vedere prevederile 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 necesitatea 
modificarii  HCL nr. 21/ 28.02.2019  privind aprobarea valorii cofinantarii investitie„Construire pod 
pe DC 98 (in zona Sat Aramesti) in comuna Bahna, judetul Neamt”  ; 
     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 aproba modificarea  HCL nr. 21/ 28.02.2019  privind aprobarea valorii cofinantarii 
investitie„Construire pod pe DC 98 (in zona Sat Aramesti) in comuna Bahna, judetul Neamt” cu suma 
de 189 177,30 lei 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  obtinerea avizelor,autorizatiilor  1420 
2. Studiu topografic si geo  8330 

3. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor  6516. 
4. Proiectare  26299 

5. Asistenta tehnica  11617 
6. Diverse si neprevazute  11 626 
7. Cheltuieli pentru C+M  123 369,30 
8. TOTAL  189 177,30 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                            L.S            STOLNICU  FLORIN 

 

           Avizat pentru legalitate 
        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 
Nr. 40  din  31.05.2019 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 


