
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei 

INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA  BAHNA, JUDETUL  
NEAMT 

 
Consiliul Local al COMUNEI BAHNA, JUDETUL NEAMT, intrunit in sedinta ordinara din data de 

26.09.2019 
Având în vedere: 
Expunerea de motive nr. 2153/25.09.2019 a primarului comunei BAHNA 

            Văzând avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local 
  

În conformitate cu 
-  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
- Art. 1-11 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si 

a uno masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 
termene 

- OUG 43/2019 de completare a OUG 114/2018 
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 În temeiul prevederilor art. 91, art. 98 și art. 196 alin. (1) din Codul administrativ adoptat prin OUG 
nr. 57/2019;  

HOTĂRĂŞTE: 
     Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate, Devizul general si indicatorii tehnico – economici ai investitiei 
INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA  BAHNA, JUDETUL  
NEAMT precizati in documentatia tehnica intocmita de SC CONALID SRL. 
     Art. 2 Se aprobă valoarea totala a investitiei de 24.619.098 lei inclusiv TVA, din care 21.512.282 lei 
inclusiv TVA, reprezinta C+M 
     Art.3 Se aprobă contributia din bugetul local la realizarea investitiei in valoare de 1.001.086 lei cu TVA 
     Art.4 Se aproba cofinantarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ce vor fi necesare realizarii 
investitiei. 
     Art.5. proiectul se va depune spre finantare la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza Bucuresti pentru 
finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii. 
      
     Art.6. Se numeste reprezentant al proiectului domnul PRISECARU  EMIL,  primarul comunei BAHNA, 
judetul NEAMT. 
     Art.7. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
CIOBANU MIHAI 

                                             L.S 
 

 
           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 
      CAPRIOARA  SOFICA 
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