
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMT 

COMUNA SECUIENI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA  
Nr.66 din 30.10.2019 

privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru obiectivul de  investiţie 
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT 

SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT” 
 

 Consiliul local al Comunei Secuieni, întrunit în ședință ordinară în data de 
30.10.2019; 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 
 b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 e) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din 
Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8795 din 24.10.2019 al primarului 
comunei Secuieni, care propune  aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru 
obiectivul de  investiţie „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR 
MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT”; 
 Analizând Raportul compartimentului de resort nr. 8796 din 24.10.2019 din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Secuieni; 
 În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b),  alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c) , 
art.133 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019  privind Codul administrativ,  
 adoptă prezenta , 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiţiei 
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, 
COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT”, astfel: 
 Total cheltuieli eligibile – BUGET DE STAT: 666.132,00 lei, compusă din: 
 559.774,79 lei fara TVA; 
 106.357,21 lei TVA; 
 
 Total cheltuieli neeligibile – BUGET LOCAL: 230.454,47 lei, compusa din: 
 195.323,59 lei fara TVA; 
 35.130,88 lei TVA; 
Art. 2. Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local pentru urmatoarele categorii 
de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, aferente 
investiției„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT 
SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT”, astfel: 
Amenajarea terenului: 10.448,66 lei cu TVA; 



 

Studii de teren: 2.380,00 lei cu TVA; 
Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații: 
4.800,00 lei – nu au TVA; 
Expertiza tehnică: 1.785,00 lei cu TVA; 
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor: 2.975,00 lei cu 
TVA; 
Studiu de fezabilitate: 33.915,00 lei cu TVA; 
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 5.950,00 lei cu TVA; 
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 7.140,00 lei 
cu TVA; 
Proiect tehnic si detalii de execuție: 29.750,00 lei cu TVA; 
Organizarea procedurilor de achiziție: 11.900,00 lei cu TVA; 
Consultanța: 11.900,00 lei cu TVA; 
Asistenţă tehnică: 23.800,00 lei cu TVA; 
Dotări: 78.086,61 lei cu TVA; 
Comisioane,cote, taxe, costul creditului: 5.624,20 lei – nu au TVA; 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 
Primarul comunei Secuieni și Compartimentul Financiar-Contabilitate; 
 
Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre  autorităților și 
persoanelor interesate.  
 
Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate; 
………………….…………………………   Secretar general, 
 
Vasile-Marian NECHITA                  Cristian BEJENARIU 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SECUIENI NR. 
…/2019 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) 30/10/2019  
2 Comunicarea către primarul comunei2) 30/10/2019  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2019  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2019  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2019  
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2019  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al .... prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 

general al ..........; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face 

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează.” 
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