
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 23 din 26 martie 2020 
privind aprobarea Devizului general actualizat și a Indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru 

obiectivul de investiţie ,,Construire Grădiniță cu patru grupe, comuna Podoleni, județul Neamț” 

Având în vedere prevederile: 

- art. 7 alin.(1) lit.„c” din O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare;   

- art. 5 lit.„c”, art. 6 alin.(3) şi art. 8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„a” şi „d” din O.U.G. Nr. 57/2019 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit de 

compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. Nr. 

57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se aprobă devizul general reactualizat la terminarea lucrărilor din care rezultă: 

Valoarea totală a investiţiei: 1.146.193,58 lei cu TVA din care:  

 Cheltuieli buget de stat:  1.082.571,06 lei cu TVA; 

 Cheltuieli buget local: 63.622,52 lei cu TVA. 

Art.2. Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ,,CONSTRUIRE 

GRĂDINIȚĂ CU PATRU GRUPE, COMUNA PODOLENI, JUDEȚUL NEAMȚ”, cu 

suma de 63.622,52  LEI cu TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin 

Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 

fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, 

expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 

avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe 



organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 

predare la beneficiar. 

Art.3. Primarul comunei Podoleni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 


