ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PARSCOV
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimative pentru obiectivul de
investitii
Infiintare sistem de canalizare în comuna Pârscov,jude
Analizand temeiurile juridice, respective:
Prevederile art. 15 alin.(2), art.120 alin(1) si art. 121 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia
Romaniei, republicata;
Prevederile art.3 si 4 din Cartea Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/2007;
Prevederile art.7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnica-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile OUG. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii
Anghel Saligny ;
Ordinul M.D.L.P.A nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de
Investitii Anghel Saligny ;
Luand act de :
Referatul de aprobare al primarului comunei Parscov La Proiectul de hotarare privind
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimative pentru obiectul de investitii
Infiintare sistem de canalizare in comuna Pârscov , jude
15.10.2021.
Raportul de specilaitate al secretarului general al comunei Pârscov nr.6050/15.10.2021.
Tinand cont de:
Documentatia tehnica pentru obiectivul de investitii Infiintare sistem de canalizare în
comuna Parscov,judetul buzau - FAZA DALI;
Devizul general estimativ pentru obiectul de investitii Infiintare sistem de canalizare în
comuna Pârscov , jude ul Buzau.
In temeiul art.196 alin. 1 lit a si 243 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ.
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cererea de finantare si devizul general estimativ pentru obiectivul de
investitii Infiintare sistem de canalizare in comuna Pârscov,judetul Buzau in vederea finantarii
prin Programul National de Investitii Anghel Saligny , conform Anexei nr. 1 si Anexei nr.2,
anexe care fac parte integrate din prezenta hotarare
Art.2. Se aproba cofinantarea din bugetul local al comunei Parscov, jud. Buzau, a
categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de
Investitii Anghel Saligny , in suma de 678393,65 lei, inclusive TVA
Art.3. Se imputerniceste domnul Daniel Mihai, primarul comunei Parscov sa semneze
toate actele necessare si contractual de finantare in numele si pentru comuna Parscov, judetul
Buzau.
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari tuturor factorilor
interesati, iar un exemplu il va comunica Institutiei Judetului Buzau, in vederea verificarii
legalitatii acestuia.
Presedintele sedintei ,
Consilier Cornel Pîrjol

Secretar general ,
Neculai Calen
Pârscov ,27.10. 2021.
Nr30.
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din
data de 21.10.2021,cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului Romaniei nr.57/2019privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi 15 pentru
, - abtineri ; si - voturi impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie 15 prezenti
la sedin

U.A.T.:

(

(
)

U.A.T.)
Beneficiar
(U.A.T./A.D.I.):

COMUNA PARSCOV

Denumirea obiectivului "INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA
PÂRSCOV, JUDETUL BUZAU"
Tip proiect:

(constru

);

Amplasament:
Durata de implementare
a obiectivului de

(
COMUNA PÂRSCOV

)

(
-verbal privind admiterea
)
60 LUNI
(
)
........................................................................................

A.D.I.
obiectivului de

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.)
28,171,287.13

bugetul de stat:

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.)
27,492,893.49

bugetul local:

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.)
678,393.65

(
conform standardului de
23,673,350.52
cost

)

(
8,163.22/locuitor echivalent

Cost unitar aferent

-statie de epurare :noua.

)

12650metri;
2900;

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
sediului principal.)
Strada:

1048

127450

Localitatea: Pârscov

Buzâu

Reprezentantul legal al solicitantului:
Mihai Daniel
Primar
0238527006
0724052809
pirscov@gmail.com
Persoana de contact:
Mihai Daniel
Primar
0724052809
pirscov@gmail.com
Subsemnatul, Daniel Mihai
U.A.T. comuna Pârscov

a de Primar , în calitate de reprezentant legal al
,

programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-

vernului nr.
95/2021

anexate sunt corecte.

