ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA BRÎNCOVENI
CONSILIUL LOCAL
Brîncoveni, Str. Constantin Brîncoveanu, nr. 61, cod 237050
Telefon: 0249/708500, Fax:0249/708501, E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro

HOTĂRÂRE
(PROIECT)
cu privire la: asigurarea cofinanțării obiectivului de investiție
’’Asfaltare străzi în comuna Brîncoveni, judeţul Olt ”
Consiliul local al comunei Brîncoveni, întrunit în şedinţă ordinară publică
în ziua de __________ 2015;
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Brîncoveni;
- referatul compartimentului financiar-contabil;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 al Ministrului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aproba asigurarea cofinanțării obiectivului de investiții
’’Asfaltare străzi în comuna Brîncoveni, judeţul Olt”, din bugetul local al comunei
Brîncoveni, cu suma de 218,127 mii lei (inclusiv TVA), reprezentând 3 % din
valoarea totală a investiției pentru plata cheltuielilor care nu se finanțează din
Programul Național de Dezvoltare Locală.
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
desemnează primarul comunei Brîncoveni și compartimentul financiar contabil.

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Olt,
- Primarului comunei Brîncoveni,
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
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EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la: asigurarea cofinanțării obiectivului de investiție
’’Asfaltare străzi în comuna Brîncoveni, judeţul Olt ”
Lucrările de modernizare a drumurilor din comuna Brîncoveni prin
asfaltarea acestora se vor realiza în condiţiile respectării normelor şi
standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu
modificările și completările ulterioare.
Infrastructura comunei noastre necesită urgent lucrări de modernizare
pentru ca acestea să asigure un confort civilizat și sporit prin schimbarea stării
de viabilitate a străzilor, prin permiterea accesului mijloacelor de transport în
condiții de confort și siguranță deplină și menținerea unei stări de ordine,
curățenie și aspect estetic plăcut.
Lungimea totală a străzilor propuse pentru asfaltare, care fac parte din
rețeaua stradală a comunei Brîncoveni, este o porțiune de 6.716 m cu valoarea
totală a investiţiei (inclusiv TVA) de 7.211,975 mii lei, din care construcţii
montaj(C+M) în valoare de 6.818,016 mii lei, cu o durată de realizare de 12 luni.
Cheltuielile suportate de MDRAP sunt în total de 6.993,848 mii lei (inclusiv
T.V.A.) și cheltuielile suportate de unitatea administrativ-teritorială sunt în total
218.127 mii lei (inclusiv TVA).
Faţă de cele precizate mai sus supun analizei prezentul proiect de
hotărâre şi propun aprobarea acestuia în Consiliul local.
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COMPARIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

REFERAT
cu privire la: asigurarea cofinanțării obiectivului de investiție
’’Asfaltare străzi în comuna Brîncoveni, judeţul Olt ”
Lucrările de asfaltare a drumurilor din comuna Brîncoveni se vor realiza în
condiţiile respectării normelor şi standardelor Uniunii Europene, în conformitate
cu Ordonanța de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național
de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, subprogramul
’’Modernizarea satului românesc’’.
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G.
28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locala, au fost
aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013. Conform prevederilor art. 8
alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiții
noi care nu se finanțează prin Program și se finanțează exclusiv de către
beneficiari sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren,
studiile de specialitate,expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistenta
tehnica, consultanta, taxe pentru obtinerea de avize/acorduri/autorizatii,
organizarea procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe
organizarii de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru
probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.
Lungimea totală a străzilor propuse pentru asfaltare, care fac parte din
rețeaua stradală a comunei Brîncoveni, este de 6.716 m., cu valoarea totală a
investiţiei ( inclusiv TVA) de 7.211,975 mii lei conform Devizului general.
Cheltuielile suportate de MDRAP sunt în total de 6.993,848 mii lei
(inclusiv T.V.A.) reprezentând 97% din valoarea totala a investitiei pentru plata
cheltuielilor care se finanțează din Programul Național de Dezvoltare Locală.
Cheltuielile suportate de beneficiar sunt în total 218,127 mii lei (inclusiv
TVA), reprezentând 3 % din valoarea totală a investiției pentru plata cheltuielilor
care nu se finanțează din Programul Național de Dezvoltare Locală.
Având în vedere obiectivele din proiectul de hotărâre expuse mai sus,
propun şi susţin adoptarea acestui proiect în consiliul local.
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