
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘAGU, intrunit in sedinta extraordinara in data de 15.09.2017,  
Avand in vedere: 
- Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu 

modficarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si 

unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Șagu, Raportul compartimentului de 

specialitate din cadrul primariei comunei Șagu si avizul comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local Șagu, judetul Arad; 

- Prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL si ale OUG nr. 6 din 18 ianuarie 2017 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 

- Adresa MDRAPFE 89737/19.07.2017, inregistrata la registratura primariei Șagu sub 
numarul 3392/21.07.2017; 

- Prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si copletarile ulterioare; 

- Prevederile HCL nr. 84/15.09.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economico. 

- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri.   

In temeiul art. 36, alin. (2) lit. b) si alin. 4 lit. d, coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata 

HOTARASTE: 
 
Art.1. Se aprobă asigurarea finantarii de la bugetul local a valorii de 364.418 lei pentru 
urmatoarele categorii de cheltuieli in vederea implementarii proiectului „MODERNIZARE  
STRAZI  IN  COMUNA  ȘAGU  ETAPA  IV ”, prin PNDL - Subprogramul "Modernizarea satului 
românesc" : 
  

Finantare de la bugetul local al comunei Șagu 

CHELTUIELI NEELIGIBILE  
(cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul 
de stat prin PNDL) 

Valoare  
(lei cu TVA) 

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 
teritoriului 

0 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 21.189 

Studii de teren 14.756 

Studii de specialitate 0 

ROMÂNIA 
Județul ARAD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘAGU  
Codul de înregistrare fiscală: 3519585 

 
 HOTĂRÂREA  NR. 85 

din 15.09.2017 
pentru asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza 

de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul 
„ MODERNIZARE  STRAZI  IN  COMUNA  ȘAGU  ETAPA  IV ” 

 



Finantare de la bugetul local al comunei Șagu 

Expertiza tehnica 5.236 

Consultanta 35.181 

Asistenta tehnica 52.772 
Taxe pentru obtinerea de avize/ acorduri/ 
autorizatii 

595 

Organizarea procedurilor de achiziții 1.356 

Active necorporale 0 

Cheltuieli conexe organizarii de santier 0 

Comisioane, cote, taxe, costuri indirecte 33.333 

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si 
predare la beneficiar 

0 

TOTAL lei fara TVA 164.418 

CONTRIBUȚIE PROPRIE  
aferenta cheltuielilor eligibile 

200.000 

TOTAL FINANTARE BUGET LOCAL 364.418 

Art.2. Eventualele corecturi de deviz(e) care pot surveni pe parcursul etapei de 
depunere/evaluare/contractare, ca urmare a unor modificări ale cadrului legislativ specific 
sau ca urmare a elaborarii Proiectului Tehnic modifică de drept prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește primarul comunei Șagu să reprezinte  comuna Șagu în relația cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea 
semnării contractului și implementării proiectului. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului Comunei Șagu: 
• Primarului Comunei Șagu 
• Instituţiei Prefectului judeţul Arad; 
• Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Șagu; 
• Opiniei publice, prin afisare  

 
 

    Președinte de şedinţă,                                                                                    Contrasemnează,     
        Kunszabo Mihai                                                                                                   Secretar 
                                                                                                                                        Roman Dan 
 


