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      Având în vedere :
-proiectul  de hotărâre privind implementarea proiectului  „Construire  grădini ă  cuț

program prelungit în comuna Chi laz,sat Mi ca”,ini iat de primarul comunei;ș ș ț
-referatul de aprobare nr.1.661 din 7 aprilie 2020 al primarului comunei;
-raportul  compartimentului  de  resort  nr.1662  din  7  aprilie  2020  i  raportul  deș

avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;
             -art.44  din  Legea finan elor  publice  locale  nr.273/2006,cu  modificările  iț ș
completările ulterioare;
             -Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare i con inutul-ș ț
cadru al  documenta iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi iiț ț
finan ate din fonduri publice;ț

 În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b),alin.(4) lit.d),ale art.139 alin.(3) lit.g) i aleț ș
art.196 alin.(1) lit.a) din  Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codulț ț
Administrativ,

Consiliul Local al comunei  Chi laz întrunit în edin ă ordinară ,cu 12 voturi ”pentru”ș ș ț

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se aprobă Proiectul tehnic nr. 322/2016, indicatorii tehnico-economici rezulta iț
în  urma  realizării  Proiectului  tehnic  i  modificările  prezentate  în  cadrul  Dispozi iilor  deș ț
antier (Dispozi ia de antier nr. 1 / 14.05.2018, Dispozi ia de antier nr. 2 / 17.05.2019,ș ț ș ț ș

Dispozi ia de antier nr. 3 / 05.09.2019) aferente proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINI Ăț ș Ț
CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN COMUNA CHI LAZ, SAT MI CA”.Ș Ș

Art.2.Se  aprobă  implementarea  proiectului  „CONSTRUIRE  GRADINI Ă  CUȚ
PROGRAM  PRELUNGIT  ÎN  COMUNA  CHI LAZ,  SAT  MI CA,  denumit  în  continuareȘ Ș
Proiectul.

Art.3.Se  aprobă  valoarea  totală  a  proiectului  „CONSTRUIRE  GRADINI Ă  CUȚ
PROGRAM  PRELUNGIT  ÎN  COMUNA  CHI LAZ,  SAT  MI CA”,  în  cuantum  deȘ Ș
2.643.878,28  lei  (inclusiv  TVA),  rezultată  în  urma  semnării  contractelor  din  cadrul
proiectului,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
           Art.4.Se aprobă contribu ia proprie în proiect a comunei Chi laz, reprezentândț ș
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum total de 527.228,29lei
(inclusiv TVA).
           Art.5.Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului  „CONSTRUIRE  GRADINI Ă  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  ÎN  COMUNAȚ
CHI LAZ, SAT MI CA”, pentru implementarea proiectului în condi ii optime, se vor asiguraȘ Ș ț
din bugetul local al comunei Chi laz.ș

H O T Ă R Â R E
privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE GRADINI Ă CU PROGRAMȚ

PRELUNGIT ÎN COMUNA CHI LAZ, SAT MI CA”Ș Ș



Art.6.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condi iile  rambursării/  decontării  ulterioare  a  cheltuielilor  prin  Programul  Na ional  deț ț
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.

Art.7.Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investi iei,  în cazul  ob inerii  finan ării  prin Programul Na ional  de Dezvoltareț ț ț ț
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art.8.Autorită ile  administra iei  publice  locale  se  obligă  să  asigure  veniturileț ț
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenan a a investi iei pe o perioadă de minimum 5ț ț
ani de la data efectuării ultimei plă i în cadrul Proiectului.ț

Art.9.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredin ează   primarulț
comunei Chi laz, jude ul Bihor. ș ț
          Art.10.Prezenta hotărâre se comunică:

                -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                -primarului comunei Chi laz  i se aduce la cuno tin ă publică prinș ș ș ț

publicare   pe pagina de internet www.primaria-chislaz.ro

                     
                      Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                         Layos Bertalan
                                                                                                            Contrasemnează,
                                                                                                             Secretar general ,
                                                                                                                 Ioan Tiriteu

Nr.15  din 13  aprilie 2020.
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