
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, a devizului general actualizat 

precum şi a cheltuielilor actualizate de cofinanţare din bugetul local al comunei Coşna, pentru 
Obiectivul,, Captare şi alimentare cu apă, în sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”

în temeiul art.23 alin.l şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
modificată şi completată;

Analizând expunerea de motive nr.1219 din 19.02.2019 a primarului comunei Coşna, 
raportul nr. 1220 din 19.02.2019 al compartimentului urbanism cadastru din aparatul de specialitate 
al primarului şi:

- raportul comisiei pe domenii pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism, din cadrul consiliului local Coşna , înregistrat sub nr.1221 din 
19.02.2019;

- Contractul de finanţare nr. 622/22.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, înregistrat la Primăria comunei Coşna sub nr. 
507/29.01.2018;

Având în vedere prevederile :
-  art.10 alin.6 din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice;

-  art.8 din Ordonanţa de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală cu modificările şi completările ulterioare;

-  art.12 alin.4 şi 5 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul nr.l 851/2013, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare;

-art.44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art.71 din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene;

- Instrucţiunea nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 
publică/sectorială, emisă de Ministerul Finanţelor Publice- Agenţia Naţională pentru achiziţii 
publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.l şi 2 litera „b”, alin.4 litera ”e”, art.45 alin.l şi art. 115
alin.l litera „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
modificată şi completată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COŞNA, adoptă prezenta hotărâre.

A rt.l.S e aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: „ 
Captare şi alimentare cu apă, în sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”, conform anexei nr. 1 
la prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii : Captare şi 
alimentare cu apă, în sat Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”, conform anexei nr.2 la prezenta



hotărâre.

Art.3.Se aprobă cheltuielile de cofinanţare actualizate din bugetul local al comunei Coşna, 
în sumă de 212523,64 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul „ Captare şi alimentare cu apă, în sat 
Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava”

-Valoarea totală actualizată a obiectivului de investiţie este de 2 927498,32 lei, inclusiv
TVA;

-Cheltuielile actualizate care se vor deconta de la bugetul de stat sunt în valoare de 
271497,68 lei, inclusiv TVA.

Art.4.Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.S.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

comunei.


