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HOTĂRÂREA NR. 38
privind aprobarea Devizului General Estimativ si Cererea de finantare ai investiţiei ,, „INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE COROIEŞTI ŞI COROIEŞTI DE
SUS, COMUNA COROIESTI , JUDETUL VASLUI”
Consiliul Local al comunei COROIESTI, jud. Vaslui, întrunit astăzi în şedinţa ordinara;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Coroiesti cu privire la proiectul de hotărâre de
aprobare a Devizului General Estimativ si Cererea de finantare ai investiţiei ,, INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE COROIEŞTI ŞI COROIEŞTI DE
SUS, COMUNA COROIESTI , JUDETUL VASLUI„
- prevederile O.U.G. nr. 95 pentru
aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” ;
- prevederile ORDINULUI privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit.
a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei COROIESTI şi raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
COROIESTI.
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1),(4), lit.a), art. 196, alin. (1), lit. a), alin. (2) si art. 197,
alin.(1),(2).(3),(4),(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; cu modificările şi
completările ulterioare,

ADOPTA:
Art.1. Se aprobă Devizul General Estimativ si Cererea de finantare, ai investiţiei ,,
INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE COROIEŞTI ŞI
COROIEŞTI DE SUS, COMUNA COROIESTI , JUDETUL VASLUI”, conform Deviz general
estimativ si Cererea de finantare – Anexa 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Valoare totală estimativa a investiţiei, este de 6.094.270,63 lei inclusiv TVA
din care :
-

Buget stat: 5.894.112,63 lei inclusiv TVA ;
Buget local: 200.158 lei inclusiv TVA .

19 %,

Art.3. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local în sumă totală de 200.158 lei, inclusiv TVA
19%, pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program (cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică,
consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii,
active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar) ;
Art.4. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamnul Lungu Cristian, primar al
comunei Coroiesti, judeţul Vaslui.
Art.5.Primarul comunei Coroiesti, judetul Vaslui, Cristian Lungu si compartimentul
contabilitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.6. Secretarul general al comuna Coroiesti, va comunica prezenta hotarare Primarului
comunei Coroiesti, Prefectului judetului Vaslui si pentru informare in M.O. Local.
Coroiesti : ________2021

Preşedinte şedinţă
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Devizului General Estimativ si Cererea de finantare ai investiţiei ,, „INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE COROIEŞTI ŞI COROIEŞTI DE
SUS, COMUNA COROIESTI , JUDETUL VASLUI”
Consiliul Local al comunei COROIESTI, jud. Vaslui, întrunit astăzi în şedinţa ordinara;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Coroiesti cu privire la proiectul de hotărâre de
aprobare a Devizului General Estimativ si Cererea de finantare ai investiţiei ,, INFIINTARE
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE COROIEŞTI ŞI COROIEŞTI DE
SUS, COMUNA COROIESTI , JUDETUL VASLUI„
- prevederile O.U.G. nr. 95 pentru
aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” ;
- prevederile ORDINULUI privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.
4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei COROIESTI şi raportul
de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei COROIESTI.
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1),(4), lit.a), art. 196, alin. (1), lit. a), alin. (2) si art.
197, alin.(1),(2).(3),(4),(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; cu modificările şi
completările ulterioare,

ADOPTA:
Art.1. Se aprobă Devizul General Estimativ si Cererea de finantare, ai investiţiei ,,
INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE COROIEŞTI ŞI
COROIEŞTI DE SUS, COMUNA COROIESTI , JUDETUL VASLUI”, conform Deviz general
estimativ si Cererea de finantare – Anexa 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
care :

Art.2. Valoare totală estimativa a investiţiei, este de 6.094.270,63 lei inclusiv TVA
-

Buget stat: 5.894.112,63 lei inclusiv TVA ;
Buget local: 200.158 lei inclusiv TVA .

19 %, din

Art.3. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local în sumă totală de 200.158 lei, inclusiv TVA
19%, pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program (cheltuieli pentru obţinerea
şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică,
consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de
achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri
credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar) ;
Art.4. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamnul Lungu Cristian, primar al
comunei Coroiesti, judeţul Vaslui.
Art.5.Primarul comunei Coroiesti, judetul Vaslui, Cristian Lungu si compartimentul
contabilitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.6. Secretarul general al comuna Coroiesti, va comunica prezenta hotarare Primarului
comunei Coroiesti, Prefectului judetului Vaslui si pentru informare in M.O. Local.
Coroiesti : ________2021

PRIMAR ,
CRISTIAN LUNGU
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