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HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea H.C.L. nr.28/05.04.2016 referitoare la
instrumentarea si implementarea proiectului "Modernizare drumuri de acces
agricol in comuna CORBU, Judetul Constanta” – necesar pentru depunerea
unei cereri de finantare prin Programul
PNDR 2014 – 2020, Masura 4, Submasura 4.3",
Componenta - Infrastructura de acces agricolă- Beneficiar: UAT CORBU
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
extraordinară, astăzi, 21.03.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere H.C.L. nr.28/05.04.2016 referitoare la instrumentarea si
implementarea proiectului "Modernizare drumuri de acces agricol in comuna CORBU,
Judetul Constanta” – necesar pentru depunerea unei cereri de finantare prin
Programul PNDR 2014 – 2020, Masura 4, Submasura 4.3", Componenta Infrastructura de acces agricolă- Beneficiar: UAT CORBU.
In temeiul prevederilor art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu
privire la finantele publice locale, actualizata;
In baza dispozitiilor art.7 alin.7) si art.9 alin.4) din H.G. nr.907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.d); art.45 alin.1) si
art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Modificarea H.C.L. nr.28/05.04.2016 in sensul ca art.2 si art.8 vor avea urmatorul
continut:

,, Art.2
Se aproba revizuirea Studiului de fezabilitate necesar pentru
implementarea proiectului "Modernizare drumuri de acces agricol in comuna CORBU,
Judetul Constanta”, dupa cum urmeaza:
- valoarea totala a obiectivului (fara TVA) este de 4.249.701 lei, echivalentul a
944.041 euro (preturile si normele de deviz ale lunii ianuarie 2017)
-

din care C+M este de 3.683.050 lei (fara TVA), echivalentul a 818.165 euro.

Art.8 Se aproba asigurarea si sustinerea de catre Unitatea Administrativ
Teritoriala a Comunei Corbu a tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile
prevazute in bugetului proiectului, in cazul obtinerii finantarii nerambursabile, dupa
cum urmeaza:
- Cheltuieli eligibile ce urmeaza a fi decontate din contributie UE si co-finantare
nationala: 910.688 euro
- Cheltuieli neeligibile ce urmeaza a fi acoperite din bugetul local: 33.353 euro
- TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile 177.657 euro;’’
Art.2 Aprobarea carateristicilor specifice ale investitiei, respectiv: numar locuitori
deserviti de proiect – 5.689 locuitori, lungimi strazi, suprafete (parcele) deservite, lista
agentilor economici deserviti de proiect in mod direct, asa cum reies din Anexa 1,
parte integranta a prezentei hotarari”.
Art.3 Aprobarea includerii cheltuielilor aferente proiectului în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020, potrivit legii.
Art.4 Aprobarea asigurarii accesului public (fara taxe) la investitia realizata prin
proiect “Modernizare drumuri de acces agricol in comuna Corbu, judetul
Constanta” .
Art.5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 28/05.04.2016 raman valabile.
Art.6 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar la Integrare Europeana si un exemplar
domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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