ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.31
din 25 iunie 2020
privind: aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici
actualizați și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi
finanțate de la bugetul de stat prin PNDL etapa a II-a, conform prevederilor art. 8 alin
(3) din Ordinul nr. 1851/2013, aferente obiectivului “Înființare rețea de canalizare
(stație de epurare și rețea de canalizare) în comuna Cuca, județul Galați” finanțat prin
PNDL 2017-2020 – Modificare de temă – IAZ BIOLOGIC
=============================================================
Iniţiator : Vlad Mihăiţă - primarul al comunei Cuca , judeţul Galaţi
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :3392 din 19.06.2020
==============================================================
Consiliul Local al comunei Cuca, judetul Galati întrunit in şedinta ordinara .
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de iniţiator , înregistrat la nr.3392 din
19 iunie 2020 ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.3396 din 19 iunie 2020 ;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Cuca ;
Având în vedere Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogramul
"Modernizarea satului romanesc" si Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordinului nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere Hotarârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiții finanțate din fonduri publice;
Având în vedere Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013;
Având în vedere Avizul de gospodărire a apelor modificator nr. 220 din 29 noiembrie
2018 al Avizului nr.170 din 17 Octombrie 2017, emis de Administrația Națională Apele
Române – Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad;
Având în vedere adresa nr. 91082/08.08.2019 emisă de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației referitoare la identificarea soluțiilor conforme și eligibile .
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Cuca nr. 15 din 22 martie 2016 privind

aprobarea proiectului de investiții “Înființaree rețea de canalizare (stație de epurare și rețea
de canalizare) în comuna Cuca, județul Galați” la faza Studiu de fezabilitate;
Având în vedere Hotârârea Consiliului Local nr.53 din 14 august 2018, privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “Înființaree rețea de
canalizare (stație de epurare și rețea de canalizare) în comuna Cuca, județul Galați” finanțat
prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
Având în vedere contractului de finanțare încheiat cu MDRAP nr. 4168/12.12.2017
suma înscrisă în acesta de 5.090.237,26, nu se poate majora, iar sumele suplimentare vor
trebui asigurate din bugetul local.
Având în vedere Legea bugetului de stat nr. 5 pentru anul 2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 25.02.2020 privind adoptarea
bugetului local pe anul 2020;
Având în vedere Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere art.129 alin.(4) lit.d) precum și alin.(7) lit.n) din Ordonanţa de
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă Devizul general actualizat şi indicatorii tehnico-economici
actualizați ai obiectivului de investiţii “Înființare rețea de canalizare (stație de epurare și
rețea canalizare) în comuna Cuca, județul Galați”, finanțat prin PNDL 2017-2020 –
Modificare de temă – IAZ BIOLOGIC, după cum urmează :
 Valoare totală a investiției: 5.839.104,19 lei cu TVA, din care:
o Finanțare de la bugetul de stat: 5.090.237,26 lei cu TVA, din care:
- sume decontate de la MLPDA: 3.281.985,15 lei cu TVA;
- sume rest de decontat de la MLPDA: 1.808.252 ,11 lei cu TVA;
o Finanțare de la bugetul local: 748.866,93 lei cu TVA, din care:
- sume platite de la bugetul local: 121.008,23 lei cu TVA;
- sume rest de plata de la bugetul local: 627.858,70 lei cu TVA.
Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului –
judeţul Galaţi , și o va publica în Monitorul Oficial local , în termenele prevăzut de lege .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Consilier Negrea Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar UAT ., A .Marin

