ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat
prin PNDL pentru realizarea obiectivului de investitii
„DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”ĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”TI, JUDEȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”UL NEAMȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ””
Consiliul Local al Comunei Baltatesti, județul Neamt;ul Neamt;
Având în vedere:

-

Referatul inregistrat cu nr.3668/30.08.2018 intocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt;

-

Expunerea de motive a primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt, inregistrata la nr.3667 din 30.08.2018 prin care
propune asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, aferente
investitiei „ DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚTI, JUDEȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚUL NEAM ȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”

-

art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-

art.8 alin.(3) din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

OUG nr. 28 din 10 aprilie 2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), ale art. 39, alin (4), ale art.45, alin. (2) si ale art. 115, alin(1),
lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”TE:
Art. 1. Se aprobă valoarea totala a obiectivului de investitii „ DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”ĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”TI, JUDEȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”UL
NEAMȚĂTEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”” in suma de 3.136.412,00 lei, inclusiv T.V.A., din care:

-

Buget de stat: 2.800.118,00 lei inclusiv T.V.A.

Buget local: 336.294,00 lei inclusiv T.V.A.
Art. 2 . Se angajeaza Consilul Local al Comunei Baltatesti sa asigure finantarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se
finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in suma de 336.294,00 lei inclusiv TVA;
Art.3. Primarul Comunei Baltatesti si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la indeplinire
prezenta hotarare;
Art.4. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
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