
România                                                                                         
Comuna Nădrag
Judeţul Timiş                                                                                 
Consiliul Local

 HOTĂRÂREA nr. 46
din  28 august 2020

            Privind aprobarea noii valori de investiție a Proiectului  „Reabilitare şi modernizare
parc în localitatea Nădrag” finanţat  prin FEADR în cadrul programului  LEADER 2014 -
2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului,  prin intermediul Asociaţiei
Microregionale  Ţara  Făgetului,  în  baza  Contractului  de  finanţare  nr.
C1920074A211353701381 din 10.04.2019.

Consiliul Local al comunei Nădrag;
Având  în  vedere  că  în  urma  întocmirii  Proiectului  Tehnic  pentru  obiectivul

„Reabilitare  şi  modernizare  parc  în  localitatea  Nădrag”  finanţat  prin  FEADR  în  cadrul
programului LEADER 2014 - 2020 măsura 6/6B – Servicii de bază şi reînnoirea teritoriului,
prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului, a fost necesară modificarea valorii
obiectivului de investiţii ca urmare a modificărilor de preţuri, sau altor modificări legislative
cu influenţă în domeniu;
              Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local.
             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) li. d) şi art.139 alin . (1) din OUG nr.57/2019
– Codul administrativ.
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

            Art. l  -  Se     aprobă    noua  valoare     de     investiţie     a proiectului   „Reabilitare
şi modernizare parc în localitatea Nădrag” la o valoarea totală  de 789.262,43 lei  inclusiv
TVA  din care: 358.371,32 lei inclusiv TVA  valoare eligibilă şi 430.891,11 lei inclusiv TVA
valoare  neeligibilă,  proiect  finanțat  în  baza  contractului  de  finanţare  nerambursabilă  nr.
C1920074A211353701381  din  10.04.2019.    încheiat  cu  Agenţia  pentru  Finanţarea
Investiţiilor Rurale.

Art.2 –   Cheltuielile  neeligibile  în  sumă de  430.891,11 lei  inclusiv  TVA, se vor
suporta din bugetul local al comunei Nădrag. 
              Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
              Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis.
- Primarului comunei Nădrag.
- Contabilitate.
- Afişare

                                                                                                     Preşedinte şedinţă
                                                                                                    Linginari Puiu Ioan  

Contrasemnează secretar general : Fuior Mărioara

Consilier juridic : Wagner Marian


