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                                               HOTĂRÂREA NR. 94 
                                                                   din 28.09.2017                                         
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de 
la bugetul de stat prin PNDL pentru realizarea obiectivului  de investiţii: ”Reabilitare pod pe strada 

22  Decembrie 1989, Șimleu Silvaniei, județul Sălaj” 

 

                                         
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa publică  în data de 28 

septembrie 2017; 
 Având în vedere: 
                -   Expunerea de motive nr. 13647/2017  a Primarului orașului Şimleu Silvaniei; 
                -   Raportul de specialitate nr. 13648/2017 al Administratorului public; 
               -   Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, 
comerţ şi agricultură; 
                -   Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi 
privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi 
arhitectură; 
               -   Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
 În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 291 alin. 1 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 
modificările și completările ulterioare, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.1.851/2013, Ordinul 
MDRAPFE nr.209/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 1.851/2013 și ale art. 36 alin 2, lit. b şi c , alin. 4 lit. a și d din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a și d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
                                                                                HOTĂRĂŞTE:  
 

        Art.1. Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local a  sumei de 161.537,97 lei (inclusiv TVA) 
pentru următoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii: ”Reabilitare pod pe strada 22  Decembrie 1989, Șimleu 
Silvaniei, județul Sălaj”:  
 

 cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului; 

 studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții;  

 studiile de teren;  

 studiile de specialitate;  



 expertizele tehnice și/sau audit energetic; 

 asistența tehnică;  

 consultanța; 

 taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații; 

 organizarea procedurilor de achiziții; 

 active necorporale; 

 cheltuieli conexe organizării de șantier; 

 comisioane, cote, taxe, costuri credite; 

 cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. 
  
 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Șimleu 
Silvaniei, Serviciul urbanism şi Direcţia Economică. 
            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:  
                         - Primarul oraşului  Şimleu Silvaniei; 

             - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                         - Serviciul urbanism;                     

             - Direcţia Economică; 
             - MDRAPFE; 
             - dosar hotărâri.   
         
 

 

  

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                     BALINT IOSIF                                                            SECRETAR DELEGAT,  
                                         ALINA-MARIANA PETHO  
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


