
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

H o TAnAREA
Nr. 30 din 28 noiembrie 2018

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Buciumi nr,2l din 26

septembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

investitie ooDotare Camin Cultural in sat Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau"

'.. Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara rn data

de 28 noiembrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei, inregistrata la

nr.4885 din2LIl.2OI8, raportul Biroului buget, contabilitate, venituri, achizitii publice din

cadrul aparatulur de specialitate, inregistrat la nr.4l92 din I4.11.2018 si adresa nr.233 din

1 3 . 1 1 .20 1 8 transmisa de Grupul de Actiune Locala "Valea Trotusului" Bacau;
Revazand Anexa nr.3 la Hotararea Consiliului Local Buciumi nr.21 din 2Q septembrie

2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invesfitie "Dotare

Camin Cultural in sat Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau";
Analizand continutul Raportului de avizare nr,4972 din 28.11.2018 al Comisiei de

specialitate buget din cadrul Consiliului Local Buciumi;
Avand in vedere ghidul solicitantului publicat de GAL ilalea Trotusului Bacau -

MasuraMT/6B ,,Investitii locale debazddestinate populaliei rurale inclusiv a celor de agrement

qi culturale, qi a infrastructurii aferente" - P.N.D.R. 2074-2020;
in temeiul art.36 aLin(z) lit."b", alin.(4) lit."d", alin.(6) lit."d'pct.13, art.45 qi art.115

alin.(1) lit."b" din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicatb, cu modificlrile
qi completirile ulterioare,

HOrAnn$rE:

Art.l-Se aproba modificarea Hotararri Consiliului Local Buciumi nr.21 din 26

septembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

investitie "Dotare Camin Cultural in sat Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau" in sensul

ca Anexa nr.3 la hotarare va fi inlocuita cu Anexa nr.3 la prezenla hotarare.

Art.2-Secretarul comunei Buciumi va comun\ca hoLararea catre primarul Comunei

Buciumi, biroul buget, contabilitate, venituri, achizitir publice din aparatul de speciahlale,

Institutiei Prefectului Judetului Bacau si o va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul

institutiei si pe site-ul oficial.
Art.3-Hotarareavafi adusa la indeplinire de primarul Comunei Buciumi si biroul buget,

DE $EDINTA , CONTRASEMNEAZA,

*\

IOAN Secretar-Cons.juri$ic, BILEI ELENA
4/h//4/4

de voturi "pentru" (13 consilieri din 13 consilieri ptdz€nti)
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ANEXA nr, 3

la H.C.L,nr.30 din 28.11.2018

CATEGORII DE CIIELTUIELI
care se vor finanta din bugetul local al Comunei Buciumio Judetul Bacau

1. TITULAR: Comuna BUCIUMI, judetul BACAU;

2, AMPLASAMENT - Terenul pe care se afla amplasat Caminul Cultural care se va dota

se afla in intravilanul satului BUCIUMI, comuna BUCIIIMI, judetul BACAU;

3. Numarul locuitorilor deserviti de proiect este 2984 loc. conform Recensdmdntului
\ Popula{iei din anul 2011.

4. Date tehnice ale investitiei
- Suprafata teren masurata - 2146 mp
- - Suprafata construita - 308 mp
- Suprafata desfasurata - 616 mp

POT:14,35 %

CUT = 0,28 
!,

Valoarea totala a investitiei lei/euro: 416.044|eil 89.303 euro (inclusiv TVA), preturi

intocmite la data de 13.08.2018, 1 Euro = 4,6588 Lei, din care:

- Cheltuieli eligibile: 361.780 lei I 77.655 euro (inclusiv TVA)
- Cheltuieli neeligibile (Buget local): 54,264lei I 11648 euro (inclusiv TVA)

Asigurarea fondurilor necesare investitiei se face din bugetul local ( pentru cheltuielile
neeligibile) si fonduri nerambursabile FEADR (pentru cheltuieli eligibile), in cazul acceptarii

obiectiwlui in cadrul Masurii }r'{T16B,,Investitii locale debazd destinate populaliei rurale

inclusiv a celor de agrement qi culturale, Ei ainfrastructurii aferente" -P.N,D.R.2014-2020,
astfel cum rezvlta din bugetul indicativ al proiectului cererii de finantare.

t{,i
CONTRASEMNEAZA,

Secretar-Cons.j uridic' BILEI ELENA

Wztl4--7* wigT'i}Xl*-z:

Adomfa€funanimitate de voturi "pentru" (13 consilieri din 13 consilieri prezenti)


