
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR. 21 
din 10.05.2019

privind aprobarea modificării Hotărîrii Consiliului Local Mândra nr. 58 din
19.12.2018

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa de îndata din data de 
10.05.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul compartimentului achiziţii publice nr. 
2503/06.05.2019,

Vazand prevederile art. 44, alin. 1 din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, 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 si art. 36, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 2 lit.e si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Articolul 2 al Hotărîrii Consiliului Local Mândra nr. 58 din 19.12.2018 se 
modifică şi va avea următorul cuprins :

“Art. 2 -  Valoarea totală a investiţiei este de 1.513.006,63 lei cu T.V.A., din care se 
suportă de la bugetul de stat suma de 1.006.692,40 lei cu T.V.A. Se aprobă finanţarea din 
veniturile proprii ale bugetului local a cheltuielilor neeligibile inclusiv T.V.A. în sumă de 
506.314,23 lei pentru proiectul prevăzut la art. 1.”

Art. 2 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Preşedinte de şedinţă , xg'ul ^
Bălan Ioan /dy^/ o / ____ \ r

Secretar

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 6 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din totalul 
de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar proiect;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.



Structura cheltuielilor eligibile şi cheltuielilor neeligibile, conform O rd inu lu i nr. 

1851/2013 pentru aprobarea Norm elor m etodologice pentru punerea în ap licare a 

prevederilo r Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 28/2013 pentru aprobarea  

Program ulu i naţional de dezvoltare locală, este prezentată în tabelul de mai jos:

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli

Cheltuieli eligibile 
finanţate de la bugetul 
de stat inclusiv TVA 

[>ei]

Cheltuieli nccligibile 
finanţate de la bugetul 

local inclusiv TVA 
[le i]

Studii de teren (Ridicare topografică, Studiu 
geotehnic)

- 6.902,00

Documentatii-suport si cheltuieli pentru 
obţinerea avize, acorduri si autorizaţii - 9.073,75

Proiectare (Documentaţie de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii, Expertiza tehnică, 
Documentaţie avize)

-
35.240,64

Proiectare (Proiect tehnic şi Detalii de 
execuţie, Verificare proiect)

24.890,26 -

Organizare proceduri de achiziţie - 15.053,50

Consultanta - 11.106,38

Asistenţă tehnică - 28.321,27

Cheltuieli pentru investiţia de bază 720.378,38 390.259,53

Organizare de şantier -  lucrări de 
construcţii - 2% 22.200,74 -

Comisioane, taxe, cote, costul creditului - 10 357,16

Cheltuieli diverse şi neprevăzute - 20 % 239.223,02 -

TOTAL 1.006.692,40 506.314,23


