ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
pentru modificarea hotararii nr.119/29 noiembrie 2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii
obiectivului de investitie " Extindere cladire Pediatrie – Spital orasenesc Valenii de Munte ”, cuprins

pentru finanţare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020
Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
- art.7 alin.(1) lit.c) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare
Locala, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.5 lit.c), art.6 alin.(3) lit.c) si art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala,
aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- art.36 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de catre
Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale si raportul Comisiei economico – financiara si agricultura ;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare :
Art.I. Se aproba modificarea articolului 1 al hotararii nr.119/29 noiembrie 2018 pentru aprobarea
asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie " Extindere cladire Pediatrie – Spital orasenesc Valenii de Munte
”, cuprins pentru finanţare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017- 2020, ce va avea
urmatorul cuprins :
“ Art. 1. Se aproba asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie « Extindere cladire Pediatrie
– Spital orasenesc Valenii de Munte” cuprins pentru finanţare in cadrul Programul National de Dezvoltare
Locala 2017- 2020, cu suma de 273.115,03 lei, inclusiv TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se
finanteaza prin P.N.D.L., dupa cum urmeaza:
- cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului
- 8.330,00 lei, inclusiv TVA;
- studii
- 9.877,00 lei, inclusiv TVA;
- taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
- 7.735,00 lei, inclusiv TVA;
- asistenta tehnica
- 37.818,00 lei, inclusiv TVA;
- comisioane, cote, taxe, costuri, credite
- 4.152,78 lei, inclusiv TVA;
- cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
- 8.330,00 lei, inclusiv TVA;
- diferenta dintre valoarea prevazuta in devizul general, suma alocata de la Bugetul de Stat si totalul
cheltuielilor neeligibile prin P.N.D.L.
- 186.872,25 lei, inclusiv TVA”
Art.II. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza serviciul buget – finante, impozite si taxe locale.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va comunica celor interesati
si se va publica pe site-ul institutiei.
Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie publica locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Piscan Ion - Daniel
CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena – Adina
VALENII DE MUNTE, 12 decembrie 2018.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea H.C.L. 119/29.11.2018 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie " Extindere clădire Pediatrie –Spital orăşenesc Vălenii de Munte ”, cuprins pentru finanţare

in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locala 2017-2020

Prin adresa nr. 136630/21.11.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si
Fondurilor Europene, UAT Oraşul Vălenii de Munte a fost informat ca beneficiază de finanţare prin PNDL
2017-2020 pentru obiectivul de investiţii „Extindere clădire Pediatrie – Spital orăşenesc Vălenii de Munte”
in suma de 1.000.000 lei .
Prin H.C.L. 119/29.11.2018 a fost aprobata asigurarea sumei de 86.242,78 lei inclusiv T.V.A. din buget
local, reprezentând plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin PNDL.
Pentru încheierea contractului de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si
Fondurilor Europene este necesara suplimentarea sumei de 86.242,78 lei inclusiv T.V.A cu suma de 186.872,25
lei inclusiv T.V.A, reprezentând diferenţa dintre valoarea prevăzuta in devizul general, suma alocata de la
Bugetul de Stat si totalul cheltuielilor neeligibile prin P.N.D.L.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus , propun spre aprobare Consiliului Local Vălenii de Munte
proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 119/29.11.2018 , in sensul suplimentarii sumei suportata
din bugetul local cu suma de 186.872,25 lei inclusiv T.V.A pentru obiectivul de investiţii „ Extindere

clădire Pediatrie –Spital orăşenesc Vălenii de Munte” cuprins pentru finanţare in cadrul Programul
Naţional de Dezvoltare Locala 2017- 2020,

PRIMAR
CONSTANTIN FLORIN

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
SERVICIUL BUGET FINANTE
RAPORT
pentru modificarea H.C.L.119/29.11.2018 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de
investiţie " Extindere clădire Pediatrie –Spital orăşenesc Vălenii de Munte ”, cuprins pentru finanţare

in cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2017-2020

In data de 29.11.2018 , v-am supus spre aprobare asigurarea cofinanţării din buget local pentru
obiectivul de investiţii „ Extindere clădire Pediatrie –Spital orăşenesc Vălenii de Munte”, in suma de
86.242,78 lei , inclusiv T.V.A pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin PNDL,.

Prin adresa nr. 136630 / 21.11.2018 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor

Europene , a informat UAT Vălenii de Munte ca beneficiază de finanţare prin PNDL 2017-2020 pentru obiectivu
de investiţii „ Extindere clădire Pediatrie –Spital orăşenesc Vălenii de Munte” , in suma de 1.000.000 lei .
In baza devizului general actualizat , in data de 28.11.2018 , întocmit de către SC WARP
SERVICES PROVIDERS SRL , suma necesara pentru realizarea obiectivului mai sus menţionat este de
1.273.115,03 lei , si astfel pentru demararea procedurilor de achiziţie lucrări este necesara suplimentarea
sumei suportata din buget local cu 186.872,25 lei , fata de cea de 86.242,78 lei aprobata iniţial .
Ţinând cont de cele prezentate mai sus , propun spre aprobare Consiliului Local Vălenii de Munte
proiectul de hotărâre privind modificarea aprobării asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „

Extindere clădire Pediatrie –Spital orăşenesc Vălenii de Munte”, cuprins pentru finanţare in cadrul
Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2017-2020 , astfel :

- asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii" „ Extindere clădire Pediatrie –Spital orăşenesc Văleni

de Munte” cuprins pentru finanţare in cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2017- 2020, in suma de

273.115,03 lei, inclusiv TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin PNDL, precum si suma care sa

acopere diferenţa dintre valoarea prevăzuta in devizul general, suma alocata de la Bugetul de Stat si totalu
cheltuielilor neeligibile prin P.N.D.L , după cum urmează:
-cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului

– 8.330,00 lei, inclusiv TVA;

-studii

- 9.877 ,00 lei, inclusiv TVA;

- taxe pentru obţinerea de avize ,acorduri si autorizaţii - 7.735 00 lei , inclusiv TVA;
- asistenta tehnica – 37.818,00 lei, inclusiv TVA;

-comisioane, cote, taxe, costuri, credite - 14.152,78 lei, inclusiv TVA;
-cheltuieli pentru probe tehnologice si teste - 8330,00 lei, inclusiv TVA
- diferenţa dintre valoarea prevăzuta in devizul general, suma alocata de la Bugetul de Stat si totalul
cheltuielilor neeligibile prin P.N.D.L - 186.872,25 lei, inclusiv TVA
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