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HOTANANC
privind oproboreoinsugirii sumei de2,O78 mii lei (inclusiv TVA ) reprezentdnd cheltuieli

pentru lucrdri gi servicii f inonfote de UAT - Cindegti,pentru proiectul ,,Reqbilitore,
modernizore gi dotore c6min culturol Sqt Cindegfi-Vole,comunq Cinde5ti, judeful

Dimbovifo"

Consiliul local al comunei C6nde9ti, jude$ul D6mbovita, intrunit azi O1.04.2015 in gedinli de indati publici :

Analiz6nd:
o Rapoaftul comun al compartimentului de resoft financiar contabil gi respectiv al
achizitiilor publice numdrul : 2028 din data de 31.03.2015 al doamnei Brdgu!5-Petrula-
Fevronia,consilier responsabil achizitii publice gi al d-ului Pavelescu Gabriel - referent contabil
cu privire la aprobarea insugirii sumei de 2,078 mii lei (inclusiv T/A ) reprezent6nd cheltuili
pentru lucriri 9i servicii finantate de UAT Cindegti,pentru proiectul ,,Reabilitare,
modernizare gi dotare cSmin cultural Sat Cindegti-Vale,comuna Cindegti, judelul Dimbovila";
o Referatul de aprobare al proiectului de hotdrdre asimilat expunerii de motive numbrul
2031 din data de 31.03.2015 al Primarului comunei Cindegti ;o ,,Strategiei de dezvoltare economico-social5 a comunei Cindegti pentru perioada 20L4-
2020" aprobatb prin'H.C.L, CTndegti nr. 431t7 .10.2013;
AvAnd in vedere :

o " Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru agezbminte culturale in
localitdtile unde nu existb asemenea institutii, precum gi pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea gi finalizarea lucririlor de constructie a agezdmintelor culturale de drept public din
mediul rural gi mic urban" instituit prin Ordonanta de tJrgen!5 a Guvernului nr.118/2006
privind infiinlarea, organizarea gi desfSgurarea activit5lii agezdmintelor culturale, aprobatd cu
modificiri gi completiri prin Legea nr. L4312007, cu modificdrile gi completbrile ulterioare;. In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvolt5rii regionale gi turismului 9i al
ministrului culturii gi patrimoniului nalional nr. 1.t5212.2A7P}LL privind aprobarea Ghidului
operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale
9L
dotarea agezEmintelor culturale din mediul rural din cadrul t'Programului prioritar nalional
pentru construirea. dg sedii pentru agezdminte culturale in .localitdlile unde nu existS
asemenea institutii, precum gi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea gi finalizarea
lucr5rilor de. constructie a agezdmintelor culturale de drept public din mediul
rural gi mic urban";
. Ordinului ministrului dezvoltirii regionale gi turismului nr.L32Bl2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar nalional pentru construirea de
sedii pentru agezbminte culturale in localitdlile unde nu existi asemenea institufii, precum gi
pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea gi finalizarea lucrbrilor de construclie a
agez5mintelor culturale de drept public din mediul rural gi mic urban- obiectivul reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale gi dotarea agez5mintelor culturale din mediul rural gi
obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale gi dotarea agezimintelor
culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Nalionali de Investilii ,,C.N,I.'LS.A.;. Legii nr.35112001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nafional, -
secliunea a IV-a- Reteaua de localitdti, cu modificirile gi completirile ulterioare;o Art. 36, alin.(2) lit.b), alin.(6) lit.a) pct. 4 din Legea nr.21V2001 privind administra[ia
public5 localS, republicatS, cu modificdrile gi completbrile ulterioare;



. Art..z, pct.20 gi aft.14, alin.(4) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
Av6nd in vedere gi avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
comunal Cindegti ;

In temeiul dispozitiilor aft.45, alin.(1), alin.(2) lit.a) coroborat cu aft.115 alin.(l) lit.b) din
Legea nn2l5l2OOl privind administratia publicd locald, republicati, cu modificirile gi

completirile ulterioare, emite prezenta

HorARAgrE :

ART.I. Se oprobd ?nsugireo sumei de 2,078 mii lei (inclusiv TVA )
rePrezentdnd cheltuieli pentru lucrdri Si servicii finonfote de UAT
C?nde5ti,pentru proiectul ,,Reobilitore, modernizore Si dotore cdmin culturol
Sot C?ndegti-Vole ,comuno C?ndegti, judeful D?mbovifo";

Art.Z Cu aducerea lo ?ndeplinire o prezentei hotdrdri se obligd
contobilul gi responsobilul ochizifii din codrul oporotului de speciolitote ol
primorului comun et Cindegti,judelul D?mbovifo

Art.3 Prezento hotdrdre vo f i comunicotd fnstitutiet Pref ectului -
Judeful D?mbovilo ?n vederea exe?citdrii controlului d.e legaliioi.e,
persoon ei . desemlq" -pll prezento,primorului cornunei, . plif .gri1o'secrefarului 

c_omylel, pi l" io publicci pe pogino web o primdriei-prin
grijo d-nei Brdgufd Pefrufo -Fevronio.

,u-....?::.. - voturi pentru;
cu...L..voturi obti
cu...i...voturi impotrivo;

Prezento hotdrdre s-o odopot :


