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HOTARAREA
Nr. 108 din27 octombrie 2017

privind asigurarea fondurilor necesare investitiei defalcate pe surse de finantare pentru realizarea
obiectivului,,Extindere, modernizare $i dotare dispensar Doljeqti, comuna Doljegti, judetul

Neamf"

Consiliul local al comunei Doljeqti, judeful Neam[,
Av6nd in vedere:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006. privind finan{ele publice locale, cu modific6rile gi
completlrile ulterioare;

- Hotlrdrea Guvemului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare qi
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investi{ii finan{ate din fonduri publice;

- Ordinul Ministrului Dezvolt[rii Regionale qi Administra[iei publice nr. 1,g51/2013,
republicat;

Ludnd act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Doljeqti in calitatea sa de iniJiator, inregistrat

sub nr. 1 175 6 din 26.10.2017 ;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Doljeqti, lnregistrat sub nr. 11755 din26.LO.2OL7,
c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Avdnd in vedere oportunitatea accesdrii de fonduri guvernamentale prin programul
Na[ional de Dezvoltare Locali in cadrul Ministerului Dezvolt?rii Regional. gi ad-iniitraliei
Publice qi Fondurilor Europene;

_ In temeiul prevederilor art. 36 alin.(l ) alin. (2) lit.,,b" , alin 41it,,d,,, art.45 alin.(l) din
Lgsea administrafiei publice locale nr.2l5l200l republicala, cu modificlrile qi compieia.ile
ulterioare,

HorAnAgTE:
Art.l. Se aprobd asigurarea fondurilor necesare investitiei defalcate pe surse de finantare aobiectivului de investilii ,, Extindere, modernizare qi dotare dispensar Doljegti, comuna

Dolieqti, judetul Neamf,' dupi cum urmeaz[:
- 1.l28.l64lei finanfare de la bugetul de stat;
- 71.664 lei finantare de la bugetul local.

Art. 2. Se aprob[ suportarea de catre Comuna Doljeqti a cheltuielilor neeligibile aleproiectului, precum qi a oriciror costuri suplimentare 
"u.. 

uoi surveni in perioada implementdrii
proiectului.

Art'3' Primarul comunei Doljeqti prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, va asigura u-du."r"u la indeplinire a privederilor prezentei hotdr6ri.Art'4' Secretarul comunei Doljeqti va comunica prezenta hotArare institu{iilor gi
persoanelor interesate.

PRE$ED E $EDINTA, Aviz de legalitate,
AG

Nottr: l. Consilie din cei 15 ce formeazl consiliul local.
2. Prezenta

"' 
/4 voturi pentru.


