
ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: asigurarea finantarii de la bugehrl local pentru categoriile de

cheltuielile care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, achnlizate conform art.291

din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal referitor la cota TVA de 19 Yo pentu investitia

"Modemizarea si reabilitarea Scolii primare BistritaNoua" (PNDL )

Consiliul Local alorasului Piata Olt
Av6nd in vedere:

-Programului National de Dezvoltare Locala

-Raportul de specialitate intocmit de 10840/31 .01.2017 al Biroului urbanism cu propunerea de

asigurarea finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltirielile care nu se fnanteaza

de la bugetul de stat prin PNDL , acltalaats conform art.29l din Legea w.22712015 privind

Codul Fiscal referitor la cota TVA de 19 o/o penta investitia "Modemizarea si reabilitarea

Scolii pfimare BistritaNoua" @NDL )
- Adresa nr.7552130.01.2077, emisa de MDRAP cu privire la caunnare a modificarii

Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal masuri necesare a fi intueprinse pentru derularea

Programului National de Dezvoltare Locala precum si pentru respectarea altor prevederi

legale;
-OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL;

-Art.24 alin(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nrt.33912015;

-Art. 10 alin(l) din MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.

2812013 pentru aprobarea PNDL;
-Art.29l din Legea nr.22712015 privind Codul Fiscal;

-Contractul de Finantare m.lL63/22.12.20L6, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regioriale

si Administratiei Publice si UAT orasul Piatra Olt; '':
-Prevederile afi. 36 alin. (a) Ht. e) din Legea nr.215/2001privind administrafiapublic[ localS,

republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare;

-Devizul general pentru investitia "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare Bistrita Noua-" ;

Le gea 27 3 12006 privind finantele publice;

-Raportul comisiei economice, adminisharea domeniului public si privat din cadrul

Consiliului Local Piatra Ol[
in temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 din Legea w.2l5DA01 privind administatia publicl

tocaltr, republicat5, cu modificlrile gi complettrrile ulterioaret

HOTARASTE :

fut. 1. Se aproba asigr:rarea finanfErii cheltuielilor de la bugetul local pentru

umatoarele categorii de cheltuieli, care nu sunt eligibile prin PNDL, acfi:alizate

conform Nt.29 I din Legea.

22712015 pentru investitia "Modernizarea si reabilitarea Scolii primare Bistrita Noua", judetul

Olt, dupa cum urmeaza:

Valoare neeligibila:

Cap.3 ; Cap 5

65.203,00 76.878,00



d
-cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului,
-studiile de fezabilitate/ documentatiile de avizarc a luuarilor de interventii
-studiile de teren,

-studiile de specialitate

-expertizele tehnicE si/ sau audit energetic,

-asistenta tehnica

-consultanta

- tare pentru obtinerea de avize/acorduri/autonzatii,
-or garizarea procedurilor de aschizitii
-active necorporale

-cheltuieli conexe organizarii de santier,

-comisioane, cote, tare, costuri credite,

-cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la benefici

Art.2. Prezentahotarare se va inainta:

- Institutiei Prefectului - judetului Olt,
- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice
- Primarutui orasului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate

SECRETAR,

Hotararea a fost adoptata cu
Nr.1413 1.01.2017

14 voturi pentru

DE SEDINTA,
RADA

J{


