ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450

Hotarare Nr.39

■

privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Sinesti nr.26/23.04.2021
Consiliul local al comunei Sine�ti judetul Iasi,
Analizand:
- Proiectul de hotarare nr38/2021 depus de catre initiator Primarul comunei Sine�ti,judetul la�i;
Avand in vedere:
- Solicitarea de clarificare 4 primita din partea Agentiei pentru Dezvoltare regionala Nord-Est la proiect
cod SMIS 122852 Construire sala de sport in localitatea Bocnita, comuna Sinesti, judetul lasi;
-Avizul pentru C.F.P.cu nr3571/2021;
- Referatul de aprobare al primarului nr.3572/2021;
- Raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate cu nr. 3570/202 l ;
Vazand prevederile:
- Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului Romaniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziti ile pub Iice, cu modificari si completari;
- Hotararii consiliului local Sinesti nr.55/31.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice,
faza SF (Studiu de Fezabilitate) �i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire sala de
sport 111 localitatea Bocnita comuna Sine�ti judetul Ia�i";
- Hotararii consiliului local Sinesti nr.53/28.07.202 0 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati pentru proiectul ,,Construire sala de sport 111 localitatea Bocnita comuna Sine�ti judetul Ia�i" ;
- Hotararii consiliului local Sinesti nr.26/23.04. 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati pentru proiectul ,,Construire sala de sport 111 localitatea Bocnita comuna Sine�ti judetul la�i";
Vazand si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Sinesti.
In baza atributiilor stabilite prin art. 129 alin.2), lit.(d) $i alin.7) lit.(m) �i 111 temeiul art.196 alin.I),
lit.(b) din O.U.G.R. nr.57/2019 privind Codul adrninistrativ,

HOTARA�TE:
Art.I Se aproba modificarea art.3 din cuprinsul Hotararii Consiliului Local Sinesti nr.
26/2021 care va avea urmatorul continut: Art.3 Se aproba valoarea totala a proiectului

-

,,CONSTRUIRE SALA DE SPORT iN LOCALITATEA BOCNITA, COMUNA S/NE,STI,
JUDETUL IASI" in cuantum de 6.574.160,96 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala
eligibila 5.478. 742,11 lei si valoare totala neeligibila de 1.095.418,86 lei, contribu(ia proprie in
proiect a Comunei Sine�ti, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cat si contribu(ia de 2% (109.574,84 lei) din valoarea eligibila a proiectului, in
cuantum de 1.204.993,70 lei inclusiv TVA, reprezentand cofinan(area respectivului proiect.
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Sinesti nr. 26/2021, sunt s1
raman in vigoare.
Art.3. Primarul comunei Sinesti, judetul Iasi, prin aparatul propriu de specialitate, va duce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.4. Secretarul comunei va asigura publicitatea �i va comunica prezenta hotarare:
• primarului comunei, spre stiinta,
compai1irnentului financiar-contabil -spre stiinta �i confonnare
• responsabilului cu pagina de internet a primariei locale,
• Jnstitutiei Prefectului judetul
s
cont:rolul legalitatii.
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PRESEDINTE DE SEDI
Consilier local,
Lita loan

�

Adoptata azi 27 mai 2021.

Contrasernnat conform
art.140 a.lin.(I) din O.U.G.R. nr.57/2019

SECRETAR GENERAL,

