
              R O M ÂN I A                               

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD        

           COMUNA LEȘU               

        CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E  

privind apobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanţării de la bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează prin fonduri europene prin 

PNDR pentru obiectivul de investiții ,,Construire capela mortuară, comuna Leșu, județul 

Bistrița Năsăud” 

 

Consiliul Local al comunei Leșu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă 

extraordinară, în data 30.09.2022, în prezența a 9 consilieri. 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 3388 din 23.09.2022 al Primarului comunei Leșu, cu 

privire la proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 

           - Raportul de specialitate nr. 3389 din 23.08.2022 întocmit de compartimentul 

Achiziții Publice prin care se propune apobarea idicatorilor tehnico-economici și 

asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDR pentru obiectivul de investiții ,,Construire 

capela mortuară, comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud” 

-Actul Adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 

C1920074X200860607288/12.03.2020 pentru acordarea ajutorului financiar 

nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală. 

- Notificarea  de acceptare  a modificărilor prin act adițional nr. 662 din data de 

22.09.2022. 

-Avizul favorabil nr. 3472/30.09.2022 al Comisiilor de specialitate reunite ale 

Consiliului local al comunei Leșu; 

În conformitate cu: 

- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.44 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele 

de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile art. 291 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit. a), 

art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), şi art. 197 - art. 199 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. (1)Se aprobă indicatorii tehnico-economici și asigurarea finanţării de la 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează prin fonduri europene 

prin PNDR pentru obiectivul de investiții ,,Construire capela mortuară comuna Leșu, 

județul Bistrița Năsăud”, conform Anexei III la actul adițional nr. 3 al contractului de 

finanțare nr. C1920074X200860607288/12.03.2020 pentru acordarea ajutorului financiar 

nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală care constituie 

anexă la prezenta hotărâre. 

 (2)Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform Anexei III la actul adițional nr. 

3 al contractul de finanțare nr. C1920074X200860607288/12.03.2020 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare 

Rurală este de 762.302,87 lei inclusiv TVA, respectiv 640.590,65 lei fără TVA din care: 

 284.582,80 lei inclusiv TVA, respectiv 239.145,21 lei fără TVA reprezintă 

finanțare prin fonduri europene prin PNDR (cheltuieli eligibile) 

 477.720,07 lei inclusiv TVA, respectiv 401.445,44 lei fără TVA, reprezintă 

finanțare de la Bugetul Local (cheltuielile neeligibile) 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale 

către prefect şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul  primarialesu.ro la 

secţiunea Consiliul Local 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Leșu; 

      Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Leșu cu 

majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) şi art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr 

de 6 voturi „pentru”, și 3 voturi „abţinere”, din numărul de 11 consilieri locali în funcţie. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-Primarul comunei Leșu; 

-Compartimentul financiar contabil 

-Compartiment achiziții publice; 
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