ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CÎRŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 7/2015
privind aprobarea valorii finale a bugetului de investiție a proiectului
„Reabilitarea tâmplăriei exterioare a sediului primăriei Cîrța” conform Actului
Adițional nr.2/06.03.2015 în urma finalizării achizițiilor și recalcularea TVA-ului
Consiliul Local al comunei Cîrţa, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 26 martie 2015;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 477/2015 al primarului comunei Cîrța,
- Raportul de specialitate nr.478/2015 întocmit de către referentul de achiziții
publice;
- Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru activități economicofinanciare, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină;
- Proiectul de investiții „Reabilitarea tâmplăriei exterioare a sediului primăriei
Cîrța” proiect finanțat prin Programul FEADR – Măsura 41 din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Grupul de Acţiune
Locală LEADER „CSíK”, Măsura 1.1 „Dezvoltarea satelor rurale”, respectiv
Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală
şi punerea în valoare a moştenirii rurale” care se încadrează în axa III - ”
Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”;
- Contractul de finanțare nr.C413322011272189584 din 08.09.2014 încheiat cu
Agenția de Plăți Pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit pentru acordarea de
sprijin financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru
Dezvoltare Rurală;
Cu respectarea prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2) lit. b și lit.d, alin.(4) lit.d,
alin.(6) lit.a pct.11,13, art.45 alin. (1), art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă valoarea finală a bugetului de investiție a proiectului
„Reabilitarea tâmplăriei exterioare a sediului primăriei Cîrța”, conform Actului
Adițional nr.2/06.03.2015 în urma finalizării achizițiilor și recalcularea TVA-ului
după cum urmează:

- Valoarea totală a proiectului: 73.942 lei cu TVA
- Valoarea eligibilă a proiectului: 57.383 lei
- Valoarea neeligibilă a proiectului: 16.559 lei, din care:
-alte cheltuieli neeligibile TVA: 14.311 lei.
Art.2. Cheltuielile eligibile sunt finanțate din Programul FEADR și bugetul de
stat prin Măsura 41 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 20072013, Grupul de Acţiune Locală LEADER „CSíK”, Măsura 1.1 „Dezvoltarea
satelor”, respectiv Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” conform Contractului de finanțare
nr. C413322011272189584 din 08.09.2014 încheiat cu APDRP, iar contribuția
proprie este suportată din bugetul local art.56.04.03.-”Cheltuieli neeligibile” al
cap.51.02.01.03-”Autorități executive”.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Cârţa, domnul Gábor Tibor.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cârţa, Instituţiei
Prefectului judeţului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afişare la sediul
primăriei.
Comuna Cîrţa, la 26 martie 2015

Preşedinte de şedinţă,
Antal Erno

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Karda Melania

