
RoMAN ra
JUDE'TUL NEAMT
COMUNA TA$CA

CONSILIUL LOCAL

Ho'rAnAnn
privind aprobarea indicatorilor tehniico-economici actualiza{i pentru realizarca

obiectivului uschimbare de destina(ie extindere cdmin cultaral,-parliol construit tn
Centru comunitar multifunclional P+l, din comuno To;ca, judelh n;eomy pe teritoriul

Micro reg i arnii G a I C e a h ld u,'

Consiliul Local al comunei TaEca, jude(ul Neamf, intrunit in qedinfi ordinarl, in ziua
d,e 29 septembrie 2022;
I. Analiz6nd temeiurile juridice:

a) art'34, alin.(2) din Legea nr.27312006 privind finanfele publice l6cale, cu
modifi cdrile qi completdrile ulteriozrre;

b) OUG nr.2812013 pentru aprobaroa Programului nafional de dezvoltare locall,
aprobatd prin Legea nr.8912015, cu modificlrile qi completdrile u.lterioare;

c) Hotdrdrii de Guvern nr.90712016 privind etapele de ela-borare qi r;on{inutul cadru al
documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proieo{s161 de investi{ii
finanfate din fonduri publice, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

d) Art. IV din Ordonanla de Urgenfd a Guvernului nr.6l20l7 pentru modificarea qi
completarea unor acte normative, precum gi pentru stabilirea unor mdsuni privind
realizarea investi{iilor finan{ate di,n fonduri publice, aprobatd cu modilicdrile si
completlrile ulterioare;

e) Ordonanfa de Guvern nr.l5l202l privind reglementarea unrf,r mdsurri fiscal-
bugetare;

0 Ordinului Ministrului Dezvoltdrii Regionale qi Administrafiei Publice nr.Il5ll20l3
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonan(ei de urgenfd a Guvernului nr. 2812013 pentru aprotrar.u Prog.umului
nafional de dezvoltare locald, @, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;

II. Tinind cont de:

a) Referatul de aprobare al primarului comunei Taqca, inregistrat cu nr.
5597 t28.09.2022;

b) referatul de specialitate nr. 5ji98 din data de 28.09.2022 intocmit de cdtre
doamna Acatrinei Diana-Nicoleta, consilier in cadrul compartimentului
Programe europene din aparatul de specialitate al primaruluri comunei Tasca,
prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza[i
pentru realizarea obiectivului "schimbare de destinolie extintlere cdmin
culturol, par(iol construit tn Centru comunitar multifunclional P+1, clin
comuno TaEca, jude(ul Neoml pe teritoriul Microregiunii Gttl Ceohldu".

c) Prevederile Ghidului Solicitantului pentru mdsura M3/6ll - "De;ryoltarea
infrastructurii sociale pentru facilitarea iaccesului la servicii sociale de bazii pentru
populalia din Microregiunea Ceahldu (Centre comunitare multifunc{ional,o)".

d) Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
III. Lu6nd act de:





- contractului de Finanfare nr.cl g20072.s210312902515113.0g.201g 
semnat c,u Agenfia

pentru Finanf area Investif iilor Rurale_Romdnia;
- Contractului de lucriri (servicii proiectare qi execufie lucrdLri) inregistrat cu
nr'871153108. 10-2019 incheiat intre Comuna Ta;ca gi SC GENIUS COIyIpANy SRL;

in conformitate cuprevederile art, r29,arin.(I), arin.(2),rit.,,b,,,,alin.(4), lit.,,a,,$i
prevederile art.l96, alin.(l), lit. ,,a" din o.U.G . nr.5712019 privind CoduLl Administrativ;

HOT,[RAgrE:

Art'l Se aprobd indicatorii tehnico-economici actualizati pentru realizarcaobiectivului *schimbore de destinalie extindere cdmin 
""irr-*t'^parlial construit tnCentru comunitor-multifunc(ional P+l, rlin comuno Ta;co, juclelut Ateaml pe teritoriulMicroregiunii Gal Ceahldu", conform Anexei nr.1, ce face parte integrantd dinprezenta

hotdrdre.

Art'2 Compartimentele programe europene, achizigiipublice gi finernciar-coltabil vor
duce la indeplinire prevederil or prezentei hotdrdri.

Art'3 Secretarul general al comunei Tasca, ya comunica prezenta hotdr6re
primarului qi viceprimarului comunei Tagca, compartimentului programe europene,
compartimentului achizigii publice, compartimentului financiar-contabil, Instituliei
Prefectului Judeful Neamf in vederea vrorificrrii legalitrlii gi tuturor instituliilor $ipersoanelor interesate, in termenul legal in vigoare.

Art'4 La data intrdrii in vigoare a pr<tzentei hotdrari, se abrogd orice alte prevederi
contrare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CONSILIER LOC

DOBO$.GH

Contrasem neazd. pt. le galitate,

SECRETAR GENERAL,*ry)^

NR. 90 DIN 29.09.2022
Total consilieri locali: I I
Prezenti: 11

Pentru:11
impotrivl : 0
Abfineri: 0





proiect:,.schimbaredede5tina!ieextinderec5mincultural,parlialcon'truith..nt'ucomffi
)regiunii 6al Ceahliu"

de finantare n. C192O072527O312902515

MINISTERUL AGRICULTURII 9I DEZVOITARII RURATE

PENTRU FINANTAREA INVESTITIII.OR RURATE

curs EURo I 4,6585 I Data intocmirii devizului general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

3.5.3 Studiu de fezabilitat€/documentatie de avizare a lucrlritor de lnteruenlli ti deviz general

4 Utilaje, echipamente tehnologice $l functionale care nu necesittr montaj 5i echipamente de transport

l5C pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,




