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privind modiricare art.l din HCL ,rfr2:T3lf3,l,i;"TL 
l^?^?,Yr"investi{ie 

aproiecturui de investi{ii
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL iN COIVIUNA LETCANI, JUDETT]L IA$I

cu finan{are prin PNDR 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedin{ei extraordinare din data de L2 octombrie 2O'1.7,

' AvAnd in vedere:
- Adresa m. 199L110.10.20L7 a SC SEARCH GREEN MANAGEMENT SRL Iaqi prin care soliciti modificarea HC

nr.6612017 conform contractului de finantare Anexa III- BUGETUL INDICATIV;
- Referatul nr. 8089/11.10.2017 intocmit de Dram Ana, qef compartiment financiar-contabil qi ajutoare de stat di

cadrul prim5riei;
- Contractual de finantare nr. C0720RN00011612400233 din 26.07.2017 pentru acordarea ajutorului financit

nerambursabil in condifiile programului nafional de dezvoltare rural5, incheiat intre AFIR-Rom0nia in calitate d
autoritate contractantd. qi Comuna Lelcani, in calitate de beneficiar al proiectului ,,Modemizare drumuri de interr
local in comuna Lelcani, judeful Iaqi"

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic din cadrul consiliului local Lefcani pentr
proiectul de hotdr6re mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 qi 54 alin.(4) din Legea n
2L512001. a administraliei publice locale, republicatd;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotEr6ri al secretarului comunei Lefcani, Irimila Val
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.177 lit."a" din Legea n
21 5 12001 a administraliei publice locale, republicati;

- HCL nr.97198129.10.2015 privind aprobarea implementdrii proiectului,,Modernizare drumuri de interes local i
comuna Lelcani. judelul laqi" cu finanlare PNDR, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

- HCL nr.6612017 privind privind aprobarea valorii de investilie a proiectului de investifii MODERNIZAR
DRUMURI DE INTERES LOCAL iNr coN4uNA LETCANI, ruDETUL IAgI,cu finanlare prin pNDl
20t4-2020;

- bugetul local al comunei pe anul 2017 aprobat prin HCL m.27120L7;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd local6;

examindnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea m. 6l2OL7 privind bugetul de stat pe anr
2017; Legea m" 712017 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2017; I:egea 27312006 privind finanlele public
locale cu modificdrile qi completirile ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice cu modificErile r

completdrile ulterioare; HCL nr.26130.03.2017 privind aprobare irroiect buget pe anul2017 gi estimarea pe anii 201t
2020; art.36 alin.2 lit.b) , alin.4) lit.d) din Irgea m. 21.51200t; OUG nr-.7912009 privind reglementarea unc
masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiuh
rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;

Avand in vedere art.4 si 5 din HG nr. 126212009 pentru aprobarea Normelor Metodologice d
aplicare a OUG m.7912009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilc



alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si
diversificarii economiei in zonele rurale;

Avand in vedere dispozitiile art. 44 si art. 45 din I"egea m.27312006 privind finanrele publice;

In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.l lit.b din Legea m.21.512001 privind administratia publica locala,
republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HorAR;.$rE:

Art.1 Se aprobi modificare a art.l din HCL nr.66119.09.2017,in sensul cE:
,, Se aprobl valoarea de investi{ie a proiectului,,Modemizare drumuri de interes local in comuna

Lefcani, jude(ul Iasi", in valoare totald de 5.463.031,45 lei, din care valoare eligibild : 4.510.367,98 lei qi
valoare neeligibild :952.663,47 lei conform Contractului de finanfare nr. C0720RN[00011612400233 din
26.07.2017 (Anexa III - bugetul indicativ) si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale."

Art.2 Ordonatorul principal de credite, compartimentul financiar-contabil qi compartimentul de urbanism din
cadrul primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tuturor structurilor sau compartimentelor
vizate gi Instituliei Prefectului Judetului Iagi .

O copie a prezentei hotirdri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinti publicd.

D atd, astdzi: 12.70.2017
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