
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMTINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HorlnAREA
Nr.2l din 26 septembrie 2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
,,DOTARE CAMIN CULTURAL IN SAT BUCIUMI, COMUNA BUCIUMI,

JUDETUL BACAUOO

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data
t{e 26 septembrie 2018;
' Avand in vedere expunerea de motive prezentata de primarul comunei, inregistrata la

nr.3866 din 13.09.2018, raportul de specialitate prezentat de responsabilul cu achizitiile
publice, inregistrat la nr.3847 din 12Q9.2018 prin care se propune initierea unui proiect de
hotarare referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiwl ,,DOTARE
CAMIN CULTIIRAL IN SAT BUCIUMI, COMLINA BUCIUMI, JUDETUL BACAU;

Anahzand continutul Raportului de avizare nr.4028 din 26.09.2018 al Comisiei de
specialitate buget din cadrul Consiliului Local Buciumiq

Avand in vedere ghidul solicitantului publicat de GAL Valea Trotusului Bacau -
Masura MT l6B,,Investitii locale debaz6, destinate populatiei rurale inclusiv a celor de agrement
qi culturale, Ei a infrastructurii aferente" - P.N.D.R. 2014-2020;

In conformitate cu prevederile arL44 alin.(1) din Legea nr.27312006 privind finanfele
publice locale, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, arl'.4 din Hot[rdrea Guvernului nr.

2812008 privind aprobarea conlinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente
investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investilii qi lucrdri de interventrii art.7 lit,e);

in temeiul art,36 alin.(z) lit."b", alin.(4) lit."d", alin.(6) Iit."a" pct.l3, arl45lit."e" qi

art.115 alin.(1) lit."b" din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu

modific[rile qi completdrile ulterioare.

HorAnAgrE:
Art.l- Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investilii

,,DOTARE CAMIN CULTIJRAL IN SAT BUCII'MI, COMLTNA BUCIUMI, JI'DETIIL
BACAU " conform anexei nr.1 la prezentahotarare.

Art,2-Se aproba Memoriul justificativ pentru obiectivul de investitii ,,DOTARE
CAMIN CIILTURAL IN SAT BUCII.IN4I, COMTINA BUCIUMI, JI'DETUL BACAU'"
elaborat de catre SC MATEO - ACORD SRL, conform Anexei nr.Z care constituie parte
integrata din prezenta hotarare.

Art.3-Se aproba asigurarea cofinanlirii pentru categoriile de cheltuieli care se vor
finanfa din bugetul local al comunei Buciumi, judepl BACau, conform anexei nr.3laprezenta
hotarare.

Art.4- Primarul Comunei Buciumi, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire
prevederile hotbrflrii adoptate .



Art.5- Secretarul Comunei
prezenta hotdrdre qi o va aduce la
ul acesteia.

Buciumi va comunica autoritdlilor qi persoanelor interesate
cunoqtint[ publicl prin afisare la sediul institutiei si pe site-
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Adoptata cu unanimitate de voturi ,,pentru" (13 consilieri prezenti din 13)
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