
 1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 43 
privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al comunei Cămărzana pentru 

obiectivul de investiție „Reabilitare Școală Gimnazială Cămărzana corp 1 și Gradiniță,  
comuna Cămărzana, județul Satu Mare” 

 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre  
- Referatul de aprobare a primarului; 
- Raportul de specialitate 
- Prevederile art. 36 alin.(1) si alin.(2) lit.b), alin 4 lit.a) si d) din Legea 

nr.215/2001, Legea Administrației Publice Locale, republicată cu modificările 
și completările ulterioare; 

- art.44 alin(1) din legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
- art.7 alin.(1) lit.c) din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Locală; 
- art.5 lit.c), art.6 alin(3) și art.8 alin (3) din Normele metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Nțional de Dezvoltare Locala aprobate prin Ordinul MDRAPFE 
cu nr.1851/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.10 alin.(4) lit.a) din Hotararea nr.907.2017 privind etapele de elaborare si 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente aobiectivelor 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

În temeiul art.45, alin.1, alin.6, art 115 alin.1 lit.b), alin.5, alin.6, alin.7, art.117.lit.a) , 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificări și completări ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea din bugetul local al comunei Cămărzana pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitare Școală Gimnazială Cămărzana corp 1 și 
Gradiniță,  comuna Cămărzana, județul Satu Mare” în suma de 186.913,01 Ron 
cu TVA pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin PNDL cum 
sunt: cheltuliei pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studii de 
teren, studii de specialitate, expertizele tehnice și/sau de audit energetic, 
asistența tehnică, consultanța, documenntațiile tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor/acordurilor, autorizațiilor, taxe pentru obținerea de 
avize/acorduri autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, cheltuieli 
conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli 
pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, conform Anexei nr.1 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Se împuternicește domnul Ionici Florin-Dumitru, în calitate de primar al 
comunei Cămărzana, pentru ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare, 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, primarului, contabilului primăriei, precum și altor instituții 
îndreptățite, prin afişaj și publicare pe pagina de internet a primăriei. 

 

Cămărzana la: 07.11.2017 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată 
Nr. total consilieri în funcție: 10 
Nr. total consilieri prezenți: 8 
Nr. total consilieri absenți: 2 
Voturi pentru: 7 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 1 

 

 


