ROAMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTARARE
privind asigurarea finanțării de la bugetul local al Orașului Avrig a cheltuielilor
care nu se finanțează prin PNDL pentru investiția ”MODERNIZARE STRADA
TUDOR VLADIMIRESCU DIN ORASUL AVRIG”, actualizate la cota TVA de 19%
Primarul orasului Avrig,
Avand in vedere:
- HCL Avrig nr.162/22.12.2015 privind participarea Orasului Avrig, Judetul
Sibiu la Programul National de Dezvoltare Locala-Subprogramul Regenerare Urbana
a Municipiilor si Oraselor – pentru obiectivul de investitii in continuare “Modernizare
strada Tudor Vladimirescu din Orasul Avrig”;
- HCL Avrig nr.69/25.05.2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnicoeconomici actualizati pentru obiectivul de investitii” Modernizare strada Tudor
Vladimirescu in Orasul Avrig”, in vederea incheierii contractului de finantare prin
PNDL;
- raportul de specialitate nr.4266/23.02.2017 intocmit de Biroul Proiecte Cu
Finantare Internationala;
- adresa MDRAP nr. 2657/17.01.2017, înregistrată la Primăria orașului Avrig
sub nr. 1819/30.01.2017;
In conformitate cu prevederile :
- art. 10 alin (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013;
- art. 291 alin (1) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare;
In temeiul art.10, art.36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) si
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificari si completari ulterioare;
PROPUN:
Art.1: (1) Se aproba finantarea din bugetul local al Orașului Avrig, a
cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru realizarea
investiției ”MODERNIZARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU DIN ORASUL AVRIG”,
cheltuieli actualizate la cota TVA de 19% - în valoare de 2.333.594 lei (inclusiv TVA).
(2) Se aproba situatia decontarilor aferente anilor 2015 si a lucrarilor de
executat pentru anul 2016, conform anexelor 1 – 3, care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2: Primarul orasului Avrig prin Directia economica si Biroul Proiecte cu
finantare internationala vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunica persoanelor interesate prin grija
secretarului Orasului Avrig.
INITIATOR:
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

