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rrorAnAREA
Nr. 16 din 31 martie20?l

privind aprobarea Proiectului,oDotare, mobilare Centru Integrat Comunitar in
Comuna Buciumi, Jude{ul Baciuoo qi a cheltuielilor aferente acestui proiect

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judelul Baclu, intrunitin qedin!6 ordinar[ in data

de 31 martie202I',
Avflnd in vedere Referatul de motivare nr.1154 din I7.03.202t prezentat de primarul

comunei, Raportul de necesitate prezentatde responsabilul cu achiz\1nle publice, inregistrat la

n1.977 din 8.03.202I prrn care se propune inilierea unui proiect de hot[r0re referitor la

aprobarea Proiectului ,,Dotur., mobilare Centru Integrat Comunitar in Comuna Buciumi,

Judelul Baclu" qi Raportul de specialitate nr. 1248 din24,03.2021;
Analifrnd Avizul nr.!323 din 30.03.2021 al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Suciumi ;

Conform Ghidului solicitantului in cadrul Programului Operalional Regional 2014-

ZQZO, Axa prioritar[-8, Obiectiv specific-8.1,8, apelul de proiecte POR/8/S. llBlllT l regiuni;

YdzdndMemoriul justificativ intocmit de S.C. Euro Project Consulting SRL qi Devizul

general pentru proiectul ,,Dotare, mobilare Centru Integrat Comunitar in Comuna Buciumi,

Judepl Bacdu" ;

in conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr,27312006 privind finantele

publice locale, cu modific[rile qi complet[rile ulterioare, arI.4 din Hot[rdrea Guvernului nr.

ZglZ0Og privind aprobarea conlinutului-cadru al documenta{iei tehnico-economice aferente

investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general

pentru obiective de investilii qi lucrbri de interventrii- art,7 lit.e);

in temeiul dispoziliilor art.I29(1), art.129(2),Iit.,,b", att.I29(4),Lit."a", art.136(1) qi

art.196(1), hI."d'din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului Rom8niei nr.5712019 privind Codul

administrativ,
HorAnA$rE:

Art.1- Se aprobb Proiectul "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT

COMI_TNITAR iN cbvn-rNe BUCIUMI, JI'DETITL BACAU" in vederea finan![rii acestuia

in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8, Obiectiv specific

8.18, apelul de proiecte P.O.R./818.IlBl117 regiuni'
Lrt.z- Se aprob[ valoarea totala a Proiectului "DOT51B,_Y9P]IALE CENTRU

INTEGRAT COMLINITAR iN COMUNA BUCIUMI, IUDETUL BACAU'' , iN CUANTUM dE

377 .3I7 ,T9lei (inclusiv TVA). Valoarea fbrd TVA a Proiectului este de 3I7 .073,27 lei din care

C+M cu TVA este 20.651,821ei qi fbr[ TVA 17.354,47 lei.
Art.3- Se aprob[ contribu{ia proprie in Proiect din partea UAT Comuna Buciumi, judelul

Baclu, in valoare d e lB.734,O2lei ou TVA,reprezentdnd cheltuielile neeligibile ale Proiectului,

adic[ suma de 11 .416,00 lei cu TVA, cdt Ei din contribu{ia de 2o/o din valoarea eligibil[ a
Proiectului, in cuantum de 7.318,02 LEI, reprezentdnd cofinanlarea proiectului "DOTARE,

MOBILARE CE,NTRU INTEGRAT COMI.INITAR IN COMLINA BUCIUMI, ruDETIIL
BACAU". !



Art.4- Orice sume reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata^irnplementdrii
proiectului "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMLINITAR IN COM{.JNA

BUCI1A4I, JUDETIJL BACAU", pentru implementarea proiectului in condifli optime, se vor

asigura din bugetul propriu al Comunei Buciumi, judelul Bac[u.
Art.5- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii Proiectului in

condiliile ramburslrii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor de instrumente structurale,
Art.6- Se imputerniceqte domnul COZ}y'rA fANtCA reprezentant legal al Comunei

Buciumi, judelul Bacdu, s[ semneze toate actele necesare qi contractul de finan{are in numele

Comunei Buciumi, judelul Bac[u.
Art.7- Primarul Comunei Buciumi, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire

prevederile prezentei hot[rdri.
Aft.8- Secretarul general al Comunei Buciumi va comunica autorit[lilor qi persoanelor

interesate hotdrdrea adoptatd qi o va aduce la cunoqtin{d publicd prin afrqare la sediul instituliei
qi pe site-ul oficial al acesteia,

CONTRASEMNEAZA,

Secretar general-Cons.juridico BILEI ELENA

Adoptatd cu urmatotul cvorum : voturi "pentru" . .( 
) 

. . u oturi "impotrivd"

DE $EDINTA ,


